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Abstrakt 

Tato práce pojednává o chemické signalizaci mezi mikroorganismy. Největší zaměření je 

kladeno na fenomén quorum sensing, ale jsou představeny i některé jiné molekuly které slouží 

k signalizaci. Práce prezentuje základní ucelené informace o quorum sensing a některých 

dalších signálních molekulách u vybraných zástupců grampozitivních a gramnegativních 

bakterií a také u kvasinek. Kromě toho je představen i univerzální systém LuxS, který umožňuje 

komunikace mezi různými druhy bakterií a také je zde ukázána schopnost komunikace mezi 

bakteriemi a kvasinkami.  

Klíčová slova: Quorum sensing, signální dráha, signální molekula, bakterie, kvasinky, 

komunikace 

Abstract 

The work summarizes the knowledge about chemical communication among microorganisms, 

focusing mainly on the quorum sensing phenomenon, but briefly discussing also other 

molecules with signaling function. The work presents fundamental information on quorum 

sensing and some other signaling molecules in selected grampositive and gramnegative bacteria 

and in yeast. It also describes an universal system of communication among different bacteria 

and briefly mentions communication between bacteria and yeast. 

Key words: Quorum sesnig, signal molecule, signal pathway, bacteria, yeast, communication  



 

 

Seznam zkratek 

AA – aminokyselina/ny 

ACP – acetyl-přenášející protein (acyl carrier protein) 

ac-ACP – acetylovaný acetyl-přenášející protein 

Agr – regulátor přídatných genů (accessory gen regulator)  

AHS-L – acyl-homoserin lakton 

AIP – auto indukující peptid (auto inducer peptide) 

BIR – oblast kódující imunitní koponenty (bacteriocin imunity region) 

CA – uhličitanová anhydráza (carbonic anhydrase) 

CoA- Koenzym A 

CSF – Faktor kompetence a sporulace (competence and sporulation factor) 

CSP – Peptid navozující kompetenci (competence stimulating peptide) 

FMN – flavin mononukleotid 

FMNH2 – redukovaná forma flavin mononukleotidu 

G+ – grampozitivní 

G- – gramnegativní 

MK – mastná/né kyselina/ny 

ORF – otevřený čtecí rámec 

PKA – Protein kináza A 

PSM – moduliny rozpustné ve fenolu (phenol soluble modulin) 

QS – quorum sensing 

QSM – quorum sensing molekula (quorum sensing molecule) 

RCHO – aldehyd s alifatickým řetězcem 

RCOOH – karboxylová kyselina s alifatickým řetězcem 

SAM – S-adenosyl methionin 

sRNA – krátká RNA (small RNA) 
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1. Úvod 
Na rozdíl od vyšších eukaryot se u mikroorganismů dlouho předpokládalo, že nejsou schopné 

vytvářet signály, které by jim umožňovaly organizaci do mnohobuněčných celků. Jedním 

z faktorů, přispívajících k tomuto pohledu bylo, že mikroorganismy byly studovány 

v laboratorních podmínkách, v tekutých mediích bohatých na živiny. V takovém prostředí žijí 

mikroorganismy jednotlivé buňky (Dickschat, 2010). Až později se ukázalo, že prokaryotické 

i eukaryotické mikroorganismy dokáží tvořit organizovaná společenstva, jako jsou kolonie a 

biofilmy. 

Významným milníkem v chápání signalizace mezi mikroorganismy, byl objev signální  

látky, N-(3-oxohexanoyl) homoserin laktonu, u vodní gramnegativní bakterie Vibrio fischerii.  

V. fischerii tuto látku produkovalo a ta se postupně akumulovala ve vnějším prostředí. Při 

dosažení kritické koncentrace této látky došlo u V. fischerii k emisi světelného  

záření (Eberhard et al., 1981). Tento systém, který spočívá v tvorbě signální molekuly a její 

akumulaci v prostředí, kdy se při dosažení kritické koncentrace spustí signální kaskáda vedoucí 

k patřičnému fenotypu, dnes nazýváme quorum sensing (QS). QS umožňuje mikroorganismům 

regulovat genovou expresi v závislosti na hustotě populace. QS fenomén byl popsán a studován 

jak u gramnegativních, tak grampozitivních bakterií a poměrně nedávno byl QS popsán také u 

kvasinek (Hornby et al., 2001). Kromě typického QS byly identifikovány i další typy 

signalizace využívající běžné metabolity jako signální molekuly. Příkladem takových látek je 

např. CO2 nebo NH3, které byly popsány u kvasinek (Palková a Forstová, 2000) (Hall et al., 

2010). 

Význam studia QS a ostatních signálních molekul nabývá významu, zejména v době, kdy se 

stále více setkáváme s problémem rezistence patogenních mikroorganismům k antibiotikům. 

Studium QS i dalších signálních látek a pochopení jejich vlivu na virulenci u patogenních 

mikroorganismů by mohlo vést k vytvoření nových, účinných terapeutických látek, které by 

mohly být účinné v boji proti patogenním mikroorganismům.  

Cílem práce je přinést ucelené poznatky o fungování QS u vybraných mikroorganismů. Jako 

první je představen QS u vybraných gramnegativních bakterií, kterými jsou modelový 

organismus Bacillus subtilis a dva významné lidské patogeny Streptococcus pneumoniae a 

Staphylococcu aureus. V následující kapitole je představen QS u vybraných gramnegativních 

bakterií, kterými jsou Vibrio fischeri, první organismus, u kterého byl QS popsán a Vibrio 

cholerae další významný lidský patogen. Součástí popisu QS u V. cholerae je také popsán 

systém LuxS, který umožňuje komunikaci i mezi nepříbuznými druhy bakterií. Jako třetí je 

představen QS u eukaryotních mikroorganismů, kvasinek. Zde je objev QS poměrně nový a 

informací je proto méně než u bakteríí. Práce také přináší základní informace o signálních 

molekulách, které sice nejsou považovány za typické QS molekuly, ale svojí činností regulují 

různé signální dráhy. V práci je také zmíněn příklad komunikace mezi bakteriemi a kvasinkami, 

a to oběma směry. 
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2. Quorum sensing u grampozitivních bakterií 

2.1  Obecný princip fungování quorum sensing u grampozitivních bakterií 

Tato kapitola pojednává o quorum sensing u grampozitivních (G+) bakterií. U G+ bakterií 

slouží často jako signální molekula krátký oligopeptid. Ten obvykle vzniká z prekurzoru 

vzniklého ribozomální translací. Následně dochází k jeho sestřihu, případně i modifikaci a 

následnému aktivnímu transportu z buňky. Zde po dosažení kritické koncentrace dochází k jeho 

vazbě na receptor, obvykle histidin-kinázový receptor, který spustí patřičnou signální dráhu. 

Dalším způsobem komunikace objeveným u bakterií je LuxS systém. Ten byl popsán u celé 

řady jak G+ tak i gramnegativních (G-) bakterií a umožňuje komunikaci i mezi nepříbuznými 

druhy bakterií. Detailní představení tohoto systému je v kapitole 3.2.2 (Syntéza a detekce AI-

2). Fenomén QS je popsán u mnoha G+ bakterií. Příkladem je Listeria monocytogenes (Pinheiro 

et al., 2018), nebo také Streptococcus thermophilus, nebo Streptococcus salivarius (Fontaine et 

al., 2010). Tato kapitola blíže představuje QS u třech vybraných G+ bakterií, jedná o Bacillus 

subtilis, Streptococcus pneumoniae a Staphylococcus aureus.  

2.2 Quorum sensing u Bacillus subtilis 

U Bacillus subtilis, modelového organismu G+ bakterie, jsou studovány dva hlavní QS 

systémy, ComXQPA a  Rap-Phr (Bareia et al., 2018). Pomocí těchto QS systémů reguluje  

Bacillus subtilis expresi více než 200 genů v závislosti na hustotě populace 

(Oslizlo et al., 2014). Tyto geny hrají roli například v  kompetenci1 (Weinrauch et al., 1991), 

produkci antibiotik (surfaktinu nebo bacilysinu) (Karataş et al., 2003) (Jung et al., 2012), 

sporulaci (Lazazzera et al., 1999), produkci extracelulárních enzymů (Spacapan et al., 2018), 

nebo organizaci do biofilmů  (Bendori et al., 2015). 

2.2.1 ComXQPA dráha 

ComXQPA je nejlépe prostudovaná dráha u Bacillus subtilis. Základní signální molekulou této 

dráhy je oligopeptid ComX (Magnuson et al., 1994). Po dosažení kritické koncentrace ComX 

dojde ke spuštění signální kaskády a aktivaci transkripce cílových genů (Piazza et al., 1999). 

Mezi takto regulované geny patří srfA operon (D’Souza et al., 1994). Tato dráha je ovlivňována 

Rap-Phr dráhou. CSF („Competence and sporulation factor“), signální peptid Rap/Phr dráhy, 

ovlivňuje fosforylační kaskádu ComXQPA dráhy (Lanigan-Gerdes et al., 2008). 

2.2.1.1 ComX 

Gen comX kóduje prekurzor o délce 55 aminokyselin (AA), který vzniká ribozomální translací 

v cytoplazmě. Z prekurzoru poté vzniká finální feromon ComX o délce 9 až 10 AA  

(Obrázek 1) (Magnuson et al., 1994). Za vznik finálního feromonu odpovídá protein ComQ, 

který z C-konce prekurzoru odstřihne 10 AA dlouhou sekvenci. ComQ, kromě sestřihu, také 

modifikuje Trp zbytek ComX připojením farnesylu, nebo geranylu (Schneider et al., 2002) 

(Ansaldi et al., 2002). Tato postranslační modifikace se ukázala jako esenciální pro správné 

fungování feromonu ComX. Ansaldi et al. (2002) testovali, zda uměle připravený a 

nemodifikovaný ComX dokáže navodit odpověď. Žádná z testovaných variant nebyla schopna 

navodit patřičnou odpověď. Struktura ComX je napříč různými kmeny B. subtilis poměrně 

variabilní (Ansaldi et al., 2002).  

 
1 Přirozená kompetence vyjadřuje schopnost transportu cizorodé DNA z vnějšího prostředí (Lazazzera et al., 1999) 
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Schneider et al. (2002) zkoumali, jaký vliv mají různé hladiny exprese  

comX a comQ na aktivaci signální kaskády. Zjistili, že delece comX, nebo comQ genu má za 

následek úplnou represi exprese srfA operonu. Buňky, u kterých byla navozena dvojnásobná 

exprese jak comX, tak comQ spustily expresi srfA operonu o 1,5 generaci dříve oproti 

nemodifikovaným buňkám. Dřívější expresi srfA operonu spustily také buňky, u kterých byla 

navozena větší exprese pouze u comX, zatímco zvýšená exprese pouze u comQ expresi srfA 

operonu neurychlila. Z těchto zjištění vyplývá, že ComX je signálním peptidem této dráhy a 

míra jeho exprese ovlivní načasování exprese cílových genů (Schneider et al., 2002). 

 

Obrázek 1 Detail modifikace ComX na Trp zbytku (upraveno) (Hirooka et al., 2020) 

2.2.1.2 ComQ 

ComQ je protein o délce cca 299 AA (Weinrauch et al., 1991), jehož gen je na chromozomu 

lokalizován nad comX a jejich otevřené čtecí rámce (ORF) se částečně překrývají (Magnuson 

et al., 1994). Tento modifikační enzym rozeznává prekurzor ComX a váže jej svojí 

podjednotkou (Okada et al., 2014). Schneider et al. (2002) postupně nahradili aminokyseliny 

v prekurzoru ComX alaninem. V momentě, kdy byl nahrazen tryptofan, nedošlo k isoprenylaci 

a takto vzniklý ComX, nebyl schopen indukovat fosforylaci ComA pomocí ComP (Schneider 

et al., 2002).  

ComQ je sekvenčně podobný prenyl-disfosfát syntázám. V sekvenci těchto syntáz jsou dvě 

oblasti bohaté na Asp, jedná se o tzv FARM („first aspartate rich motive“) a SARM („second 

aspartate rich motive“). Tyto oblasti jsou i u ComQ, ale SARM je zde méně konzervován a 

bývá tedy označován jako pseudo-SARM. FARM oblast je zodpovědná za vazbu isoprenylové 

podjednotky. Tato vazba je zprostředkována díky Mg2+ a hydrofobním interakcím, které 

zajišťují AA Phe, a tři Asp. Pseudo-SARM oblast je pak zodpovědná za vazbu pre-ComX. Zde 

vazba probíhá pomocí Asn186, Asp187 a Gly190 (Hirooka et al., 2020). 

2.2.1.3 ComP a ComA 

ComP je membránově vázaný histidin-kinázový receptor, který je aktivován vazbou s ComX. 

Po aktivaci dojde k fosforylaci cílového transkripčního regulátoru, v tomto případě ComA. 

Podobně jako u jiných histidin-kinázových receptorů, dochází k autofosforylaci histidinu v 

konzervované C-koncové doméně. Následně pak dochází k přenosu fosfátu z histidinu na 

ComA (Piazza et al., 1999).  

Transkripční regulátor ComA je DNA vazebný protein, jehož fosforylace na Asp55 vede 

k aktivaci exprese cílových genů, mezi které patří i srfA operon (Roggiani a Dubnau, 1993). 

Protein je tvořený dvěma doménami a to N-koncovou doménou, ve které dochází k fosforylaci 

díky ComP, a C-terminální doménou, ve které je helix-turn-helix motiv. Tento motiv zodpovídá 
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jednak za dimerizaci proteinu a jednak za vazbu homodimeru do příslušných sekvencí na DNA 

(Hobbs et al., 2010).  

2.2.2 Rap-Phr dráha 

Tato QS dráha je úzce spojena s ComXQPA dráhou a podílí se na její regulaci. Významnými 

regulačními peptidy této dráhy jsou RapC a PhrC (prekurzor CSF) (Lazazzera et al., 1999). 

RapC slouží jako inhibitor ComA, a tím zabraňuje expresi ComA cílových genů  (Core a 

Perego, 2003) (Obrázek 2). CSF pak slouží v závislosti na koncentraci buď jako inhibitor RapC, 

nebo jako inhibitor ComA (Lazazzera et al., 1999). 

 

Obrázek 2 Schéma propojení ComXQPA dráhy a Rap-Phr dráhy (upraveno) (Guan et al., 2015) 

2.2.2.1 PhrC (CSF) 

CSF je pentapeptid, který je odvozen z PhrC prekurzoru. Vně buňky Vně buňky dochází, 

pomocí proteáz2, k vystřižení finálního CSF z C-konce PhrC (Lanigan-Gerdes et al., 2007). Na 

rozdíl od ComX, nedochází u CSF k modifikaci jeho struktury (Lazazzera et al., 1999). Ve 

chvíli, kdy je v okolí buňky dosažena kritická koncentrace CSF, je tento feromon transportován 

zpět do buňky pomocí permeázy Spo0K3 (Obrázek 2) (Solomon et al., 1996). V cytoplazmě se 

pak CSF váže na RapC. Tato vazba má za následek aktivaci ComA (Core a Perego, 2003).  

  

 
2 Konkrétně se jedná o proteázy Epr, Vpr a subtilisin (Lanigan-Gerdes et al., 2007) 
3 Konkrétně se jedná oligopeptid permeázu (Solomon et al., 1996) 
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2.2.2.2 RapC 

RapC je druhý významný produkt Rap-Phr dráhy. Gen rapC je lokalizován ve stejném operonu 

jako phrC. Původně se předpokládalo, že RapC slouží jako fosfatáza, která reguluje množství 

fosforylovaného ComA (Core a Perego, 2003). Core a Perego (2003) popsali, že regulace 

ComA neprobíhá skrz defosforylaci, či její inhibici, ale tvorbou stabilního komplexu RapC-

ComA. Jedním z důkazů tohoto objevu bylo, že množství fosforylovaného ComA se neměnilo 

ani po přidání RapC do systému a že RapC se vázal jak na fosforylovaný tak defosforylovaný 

ComA. Tato studie také ukázala, že CSF neovlivňuje u RapC jeho defosforylační aktivitu. 

Principem regulace je zřejmě tvorba stabilnějšího komplexu mezi CSF a RapC, což vede 

k uvolnění ComA z RapC-ComA komplexu (Core a Perego, 2003). 

2.2.3 srfA operon 

srfA je jeden z cílových lokusů fosforylovaného ComA. Délka operonu je 35 kbp z čehož 27 

kbp představují oblasti zodpovědné za syntézu surfaktinu. Konkrétně se jedná o 4 ORF,  srfA-

A, srfA-B, srfA-C a srfA-D. Surfaktin je lipopeptidové antibiotikum, které vzniká neribozomální 

cestou (Lee et al., 2007).  

Kromě genů pro tvorbu surfaktinu jsou v srfA operonu kódovány i geny nutné pro navození 

kompetence. Jedním z těchto genů je i comS (D’Souza et al., 1994). Tento gen je lokalizován 

na rozhraní srfA-A a srfA-B a částečně do těchto oblastí zasahuje (Obrázek 2). Jeho sekvence je 

ale čtena z jiného ORF. Expresí tohoto genu vzniká ComS. Jedná se o 46 AA dlouhý protein, 

který se podílí na regulaci faktorů pro navození kompetence, mezi které patří i ComK (D’Souza 

et al., 1995) (Hamoen et al., 1995). 

2.2.4 ComK 

ComK je transkripční faktor, který je kódován genem comK. Exprese tohoto genu je pozitivně 

řízena jeho vlastním produktem, ComK. Aktivita ComK je nezbytná pro expresi genů, které 

kódují proteiny pro vychytávání a zpracování mimobuněčné DNA (Turgay et al., 1997).   

Turgay et al. (1997) ve svém článku ukázali, že během exponenciálního růstu dochází k bazální 

syntéze ComK. Na něj se ovšem ihned váže protein MecA a také ClpC. Tím dochází ke vzniku 

ternárního komplexu a ComK nemůže pozitivně regulovat ani svoji expresi ani expresi genů 

nutných pro kompetenci. Při přechodu do stacionární fáze vzniká ComS, jehož vazbou na MecA 

dochází k uvolnění ComK a ten může spustit expresi jim regulovaných genů  

(Turgay et al., 1997). Důležitým faktorem celé této regulace je protein ClpP. Tento protein 

rozpoznává komplex ComK-MecA-ClpC a za spotřeby ATP se podílí na jeho degradaci. 

V momentě kdy dojde v komplexu k výměně ComK za ComS je tento komplex i nadále 

degradován díky aktivitě ClpP (Turgay et al., 1998). 

Druhý způsob regulace ComK je prostřednictvím DegU/DegS systému. DegU je transkripční 

regulátor, jehož fosforylace je ovlivněna histidin-kinázovým receptorem DegS. V momentě, 

kdy je DegU fosforylován, začne regulovat expresi genů zodpovědných za tvorbu biofilmu, 

degradačních enzymů atd. Pokud je DegU defosforylován, váže se do promotoru ComK a 

pozitivně ovlivňuje jeho expresi (Shimane, 2004). 

 



6 

 

2.3 Quorum sensing u Streptococcus pneumoniae 

Streptococcus pneumoniae je velmi rozšířený, oportunní lidský patogen, způsobující různá 

onemocnění, jako je zánět horních cest dýchacích, sepse či meningitida. S. pneumoniae napadá 

zejména děti a pacienty s imunitními obtížemi (O’Brien et al., 2009) a ročně má na svědomí 

statisíce životů na celém světě (“World Health Organisation,” 2012).  

S. pneumoniae je schopen navodit kompetentní stav a přijímat z prostředí DNA a rekombinovat 

ji do vlastního genomu. Kromě toho je S. pneumoniae schopen produkovat bakteriociny4, 

kterými je schopen likvidovat ostatní bakterie v okolí (Wang et al., 2018). Produkce 

bakteriocinů i kompetence S. pneumoniae je regulována dvěma dráhami ComABCDE a 

BlpABCSRH (Knutsen et al., 2004).  Tyto dráhy mají společné rysy a jejich průběh se může 

překrývat (Wang et al., 2018). 

2.3.1 ComABCDE dráha 

ComABCDE dráha zajišťuje tvorbu signální molekuly CSP („competence stimulating peptide“) 

jejíž prekurzor je syntetizován ribozomální cestou, a její export do vnějšího prostředí. Po 

dosažení kritické koncentrace dojde k vazbě na receptor a spuštění signální kaskády, která vede 

k expresi genů, navozující kompetenci (Obrázek 3).  

 

Obrázek 3 Schéma ComABCDE dráhy u S. pneumoniae (Koirala et al., 2018) 

2.3.1.1 Vlastnosti signálního peptidu CSP 

Signální peptid CSP je tvořen 17 AA (Yang et al., 2018). comC kóduje protein ComC, který 

vzniká ribozomální translací a na jeho C-konci se nachází CSP. Na N-konci ComC se pak 

nachází signální sekvence, která zajišťuje sekreci a zpracování ComC na CSP  (Havarstein et 

al., 1995) (Karlsson et al., 2007). Na základě typu produkovaného CSP se jednotlivé kmeny  

S. pneumoniae dělí do dvou hlavních skupin - CSP1 a CSP2, které mají receptory ComD1 a 

ComD2 (Pozzi et al., 1996) (Koirala et al., 2018). I když je mezi CSP1 a CSP2 50% sekvenční 

podobnost, jsou velmi specifické ke svým receptorům (Johnsborg et al., 2006). Jednotlivé CSP 

se liší zejména v hydrofobních aminokyselinách v centrální části. Účelem specifity signálních 

peptidů CSP může být zamezení komunikace mezi dvěma navzájem kompetujícími kmeny. 

(Yang et al., 2017).  

 
4 Jedná se o krátké peptidy s bakteriocidním účinkem (Wang et al., 2018) 
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2.3.1.2 ComAB 

ComC je upraven a transportován pomocí komplexu ComAB (ABC přenašeč). Tento komplex 

je tvořen dvěma podjednotkami ComA a ComB. ComA obsahuje na N-konci peptidázovou 

doménu a na C-konci ATP vazebnou doménu. N-koncová doména vykazuje aktivitu cysteinové 

proteázy. Při sestřihu ComC na CSP dochází k rozpoznání konzervované sekvence dvou 

glycinů na N-konci ComC. Tím dojde k uvolnění finálního CSP, který je pak transportován 

přes membránu z buňky (Havarstein et al., 1995) (Ishii et al., 2006).  

2.3.1.3 Interakce CSP a ComD

Po transportu CSP z buňky dochází k postupné akumulaci tohoto peptidu ve vnějším prostředí. 

Po dosažení kritické koncentrace CSP, která se pohybuje okolo 10-10 mol/l (Havarstein et al., 

1995)  dojde k vazbě CSP na histidin-kinázový receptor ComD a spustí se signální kaskáda  

(Koirala et al., 2019).  

V rámci struktury CSP1 byla identifikována sekvence mezi 4. a 12. AA, která zaujímá strukturu 

α-helixu. V této sekvenci byly identifikovány 3 hydrofobní AA, které nejvíce přispívají ke 

specifitě vazby. Konkrétně se jedná o Phe7, Phe8 a Phe11 (Johnsborg et al., 2006). Později byla 

navíc prokázaná důležitost dalších hydrofobních AA, jako je Leu4, Leu13 nebo Ile12 (Yang et 

al., 2017). Johnsborg et al. (2006) rovněž ukázali, že i navzdory specifitě k receptoru dokáží 

jednotlivé skupiny CSP aktivovat i receptor druhé skupiny, například CSP1 byl schopen 

aktivovat ComD2, ale až při koncentraci 220 nM, což je 20x více než přirozená kritická 

koncentrace a k tak vysoké akumulaci běžně nedochází. 

2.3.1.4 ComE, ComX a exprese genů 

Po aktivaci ComD dochází k přenosu fosfátu na transkripční regulátor ComE (Pestova et al., 

1996) a tím k jeho fosforylaci na Asp58. Martin et al. (2013) zkoumal vlastnosti ComE in vitro. 

Autoři předpokládají že fosforylace ComE vede k oligomerizaci, která je podstatná pro vazbu 

na DNA.   

Geny, jejichž exprese je regulována CSP dělíme do tří skupin, na časné, pozdní a opožďující se 

geny. Po aktivaci ComE dojde nejdříve k zahájení exprese časných genů, mezi které patří 

například comAB, comX, comCDE (Peterson et al., 2004). ComE, ale zřejmě nemá stejnou 

afinitu ke všem operonům - například afinita fosforylovaného ComE ke comX je asi třikrát 

slabší než jeho afinita k comCDE (Martin et al., 2013). Jedním z produktů exprese časných 

genů je  ComX (Lee a Morrison, 1999), který slouží jako alternativní σ faktor pro RNA 

polymerázu a umožňuje tak expresi pozdních genů (Luo a Morrison, 2003). Geny regulované 

pomocí ComX mají v promotorových oblastech konzervované sekvence označované jako 

„combox“ (Peterson et al., 2004). 

Zhu et al. (2015) zkoumali vliv mutací v pozdních genech na virulenci a transformaci  

S. pneumoniae. Konkrétně se jednalo o geny radA a recA. radA byl identifikován jako gen 

spojený s genetickou transformací (v E.coli a B. subtilis je důležitý pro transformaci a 

rekombinaci). ). Mutace v tomto genu způsobila schopnost navodit kompetenci pouze u cca  

40 % jedinců. Druhým genem byl recA, který je důležitý pro rekombinaci a transformaci. RecA 

chrání ssDNA před degradací a pomáhá nalézt homologní místa pro rekombinaci.  (Zhu et al., 

2015).  
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ComX také ovlivňuje expresi allolytických5 genů. Jedná se o geny lytA, cbpD, cibA a cibB. 

LytA je autolysin významný pro virulenci. CbpD je hydroláza buněčné stěny. cibA a cibB jsou 

dva bakteriociny, které se podílejí na allolysi (Zhu et al., 2015).   

2.3.2 BlpABCSRH dráha 

BlpABCSRH je druhá signální dráha u S. pneumoniae. Principiálně je velmi podobná 

ComABCDE dráze. Opět dochází k tvorbě signálního peptidu z prekurzoru (de Saizieu et al., 

2000) a po dosažení kritické koncentrace se spustí signální kaskáda, která vede k aktivaci 

exprese cílových genů. Tato dráha řídí primárně produkci bakteriocinů, ale také expresi 

proteinů specifické imunity, které ji samotnou chrání před produkovanými bakteriociny (Dawid 

et al., 2007). 

2.3.2.1 BIP a BlpAB transport 

BIP („Bacteriocin inducing peptide“) je signální peptid, který je kódován genem blpC, který se 

nachází v blízkosti genu blpRH6, ale je čten v opačném směru. Stejně jako ComC i BlpC 

obsahuje konzervovaný motiv dvou glycinů (de Saizieu et al., 2000). Tento motiv rozpoznává 

BlpA, podjednotka transportního systému BlpAB a po jeho rozpoznání dojde k vystřižení 

finálního BIP (27 AA), který je transportován ven z buňky (Knutsen et al., 2004).  

BlpA je z 61 % homologní k ComA a BlpB je homologní ke ComB z 31 %. U některých kmenů 

S. pneumoniae byla v sekvenci blpA objevena inzerce o délce 4 bp, která vede k předčasnému 

ukončení translace a vzniku nefunkčního transportního systému (de Saizieu et al., 2000). Stejně 

jako v případě CSP i zde lze na základě specifity k receptoru rozlišit 4 skupiny S. pneumoniae, 

což opět může souviset se zamezením komunikace a stimulace kompetujících kmenů  

S. pneumoniae.. (Pinchas et al., 2015).  

2.3.2.2 BlpH, BlpR a exprese cílových genů 

Po dosažení kritické koncentrace BIP ve vnějším prostředí dojde k interakci BIP a N-koncové 

domény BlpH, který funguje jako histidin-kinázový receptor (Pinchas et al., 2015)  (de Saizieu 

et al., 2000). Díky této vazbě dojde k fosforylaci transkripčního regulátoru BlpR a expresi blp 

lokusu. Fosforylovaný BlpR se váže do promotorů v blp lokusu (Obrázek 4), čímž zesílí expresi 

blpABC, což vede ke zpětné pozitivní regulaci (de Saizieu et al., 2000). Součástí blp lokusu je 

i tzv. „bakteriocin imunity region“ (BIR), která zřejmě kóduje 16 různých bakteriocinů 

(Bogaardt et al., 2015). 

2.3.2.3 Propojení Blp a Com dráhy 

I když se jedná o samostatné dráhy, několik studií ukázalo, že Com dráha pozitivně ovlivňuje 

expresi Blp dráhy (Wang et al., 2018) (Obrázek 4). Více než 70 % kmenů S. pneumoniae má 

mutaci v genu pro blpA, což má negativní vliv na produkci BIP a tím pádem i na expresi blp 

operonu. Takto mutovaný kmen ovšem stále může vykazovat fenotyp jako kmen nemutovaný  

(Wang et al., 2018; Wholey et al., 2016). Jedním z důvodů je, že pokud BlpH zůstane intaktní, 

může S. pneumoniae reagovat na BIP produkovaný jinou buňkou  

S. pneumoniae. (Wholey et al., 2016). Dalším důvodem, proč dochází k expresi blp operonu, je 

křížení mezi Com a Blp dráhami, kdy ComE reguluje expresi v blp lokusu (Wang et al., 2018). 

 
5 Jedná se o unikátní fenomén u pneumokoků. Dochází k lysi části populace a uvolnění DNA a virulenčních faktorů 

(Zhu et al., 2015) . 
6 Tento gen kóduje histidin-kinázový receptor BlpH a transkripční regulátor BlpR (de Saizieu et al., 2000) 
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Dále se ukázalo, že i když došlo k mutaci v blpA, je možné BlpC sekretovat a upravit pomocí 

ComAB. Navíc ComAB může sloužit i jako exportér produkovaných bakteriocinů (Wholey et 

al., 2016).  

 

Obrázek 4 Schéma BlpABCSRH dráhy a jejího propojení s ComABCDE (upraveno) (Wholey et al., 2016) 

2.3.4Streptococcus pneumoniae a život v biofilmu 

QS také ovlivňuje tvorbu biofilmu, což je organizovaná struktura tvořená buňkami a 

extracelulární hmotou, která se přichycuje jak na biologické tak i nebiologické povrchy. Toto 

uspořádání umožňuje lepší kolonizaci hostitele a také umožňuje lépe odolávat antibiotikům, 

imunitě hostitele, atd. (Chao et al., 2015). Biofilm také poskytuje bakteriím stabilní prostředí, 

ze kterého se mohou šířit na nová místa. Tvorba biofilmu je velmi komplexní proces zahrnující 

mnoho faktorů. Mezi faktory podporující tvorbu biofilmu S. pneumoniae patří produkce amidáz 

LytA, LytC a LytB, nebo adhezinů CbpA, PcpA a PspA. Moscoso et al. (2006) ukázali, že 

mutace v lytA a lytC redukovala tvorbu biofilmu na tloušťku 15-20 µm, oproti 20-30 µm u 

kmene bez této mutace. Svoji roli v tvorbě biofilmu také hraje extracelulární DNA.  

U S. pneumoniae dochází k uvolňování DNA do prostředí (Moscoso et al., 2006), které je 

regulováno pomocí LytA a LytC  (Zhu et al., 2015). 
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2.4 Quorum sensing u Staphylococcus aureus 

Jedná se o známý a hojně studovaný lidský patogen, který způsobuje například různé kožní 

infekce, ale i sepse. S. aureus vykazuje velkou rezistenci k dostupným antibiotikům (Dunman 

et al., 2001). S. aureus vytváří velké množství virulenčních faktorů, jako je hemolysin, 

superantigeny, moduliny rozpustné ve fenolu (PSM) (Schwartz et al., 2014), nebo degradační 

enzymy tkání (Zhang a Ji, 2004). Exprese mnoha virulenčních faktorů je aktivována nebo 

inhibována pomocí QS AgrABCD („accessory gene regulator“) systému  (Zhang a Ji, 2004) 

(Schwartz et al., 2014). 

2.4.1 AgrABCD dráha 

Stejně jako u již zmíněných G+ bakterií, i zde je základem QS tvorba krátkého oligopeptidu 

z prekurzoru, jenž je procesován a transportován z buňky ven (Zhang et al., 2004). Po dosažení 

kritické koncentrace se opět spustí regulační dráha (Kavanaugh et al., 2007). Schéma dráhy je 

znázorněno na Obrázku 5. 

 

Obrázek 5 Schéma AgrABCD dráhy (upraveno) (Zhang a Ji, 2004) 

2.4.1.1 AgrD 

AgrD je peptid, který vzniká ribozomální translací v cytoplazmě a slouží jako prekurzor pro 

vznik finálního signálního peptidu AIP („auto inducer peptide“). Propeptid AgrD se skládá ze 

tří částí. Jeho N-koncovou část tvoří ampfipatický α-helix, který slouží k ukotvení AgrD do 

cytoplasmatické membrány. Z centrální části vzniká AIP (Zhang et al., 2004). C-koncová část 

je negativně nabitá a slouží k rozpoznání AgrD sestřihovým proteinem AgrB. Thoendel a 

Horswill (2009) zkracovali C-koncovou doménu a zjistili, že při zkrácení o více než 5 AA byla 

téměř nulová produkce finálního AIP. Na základě sekvence AgrD a jeho specifitě k AgrB a 

schopnosti finálního AIP aktivovat AgrC (histidin-kinázový receptor), byly rozlišeny 4 skupiny 

S. aureus (Ji, 1997). Navzdory různé sekvenci AIP u jednotlivých skupin, je vždy u AIP 

vytvořen thiolaktonový kruh o délce 5 AA (Lyon et al., 2002) (Obrázek 5). 
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2.4.1.2 AgrB a SpsB 

AgrB je transmembránový protein se šesti transmembránovými doménami, z nichž 4 jsou α-

helixy a další dvě jsou silně hydrofobní domény. AgrB má peptidázovou aktivitu a jeho úkolem 

je sestřižení AgrD za vzniku AIP, a transport AIP přes membránu (Zhang et al., 2002). AgrB 

odstraňuje C-konec AgrD a participuje na tvorbě thiolaktonového kruhu ve struktuře pre-AIP 

Qiu et al., (2005) ukázali, že pro katalytickou aktivitu AgrB jsou podstatné dvě AA - His77 a 

Cys84. Pokud došlo k mutaci v sekvenci kódující tyto AA, nebyl AgrB schopen vytvářet finální 

AIP. Podle modelu navrženému v článku Kavanaugh et al., (2007) dojde po odstranění C-konce 

AgrD k vazbě mezi AgrB a pre-AIP. V tomto stavu pak Cys v sekvenci pre-AIP vytváří 

thioesterový kruh v rámci pre-AIP. Tím dojde k uvolnění pre-AIP z AgrB a jeho transportu do 

vnějšího prostředí, kde je následně odstraněn N-konec pre-AIP a vzniká finální AIP. 

Dlouhou dobu nebylo jasné, jakým způsobem dochází k odstranění N-konce  

AIP-prekurzoru. (Kavanaugh et al., 2007) ukázali, že roli v tomto procesu hraje signální 

peptidáza SpsB. SpsB je membránový protein, tvořený jedním polypeptidovým vláknem o 

délce 191 AA , který má aktivitu serinové proteázy a patří mezi peptidázy typu I (Sharkov a 

Cai, 2002). SpsB je lokalizován na vnější straně buněčné membrány (Ting et al., 2015). 

Bakterie běžně využívají signální peptidázy typu I k odstranění N-konce (Schallenberger et al., 

2012). SpsB rozpoznává u AIP-intermediátu sekvenci dvou Arg, za kterými provádí štěpení, 

což vede k uvolnění finálního AIP (Kavanaugh et al., 2007). 

2.4.1.3 AgrC 

AgrC je histidin-kinázový receptor, na který se při dosažení kritické koncentrace váže AIP, a 

tím dojde ke spuštění signální kaskády. Jedná se o transmembránový protein s 6 

transmembránovými α-helixy (Lina et al., 1998), který funguje jako dimer.  Cisar et al. (2009) 

připravili mutantní dimery AgrC, kde jeden monomer byl defektní v autofosforylaci a druhý 

monomer postrádal kinázovou aktivitu. V případě, kdy došlo k dimerizaci těchto dvou 

mutantních monomerů, došlo ke kompenzaci defektů a vzniklý dimer byl plně funkční. 

V sekvenci AgrC jsou dvě sub-domény - DHp a CA. V obou těchto doménách byly 

identifikovány histidiny jako klíčové AA pro správné fugování. Úkolem CA domény je vazba 

ATP na His379 a následný přenos fosfátu na His239 v DHp doméně (Cisar et al., 2009). 

Následně pak dojde k přesunu fosfátu na transkripční regulátor AgrA, který pak reguluje 

expresi cílových genů (Srivastava et al., 2014).  

Jak již bylo zmíněno výše, na základě interakce, AgrB a AgrD byly stanoveny 4 skupiny  

S. aureus. Tyto skupiny produkují různé varianty AIP a mají také různé varianty AgrC receptoru 

(Wang et al., 2014). Wang et al. (2014) ukázali, že všechny varianty AIP jsou schopny 

interagovat se všemi AgrC receptory, ale v závislosti na skupině navozují jinou odpověď. Při 

vazbě AIP-II na AgrC-I došlo k poklesu aktivity receptoru na bazální úroveň. Ovšem při vazbě 

AIP-IV na AgrC-I došlo k podobně silné aktivaci jako při vazbě AIP-I. 
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2.4.1.4 AgrA 

AgrA je transkripční regulátor, který po své aktivaci rozeznává dva promotory v agr lokusu -  

promotor P2, pod jehož kontrolou jsou jednotlivé komponenty tohoto QS systému a promotor 

P3, který kóduje regulační RNA molekulu RNAIII. Koenig et al., (2004) ukázali, že afinita 

fosforylovaného AgrA k P2 promotoru je cca 10x větší než jeho afinita k P3 promotoru.  

Ve struktuře AgrA jsou dvě domény. N-koncová doména obsahuje Asp, který je fosforylován, 

což vede k aktivaci AgrA. C-koncová doména funguje jako DNA-vazebná doména (Srivastava 

et al., 2014). Srivastava et al. (2014) ukázali, že fosforylace AgrA vede k jeho dimerizaci. 

2.4.1.5 RNAIII 

RNAIII patří do skupiny sRNA („small“ RNA) a reguluje expresi velké škály virulenčních 

faktorů. Délka RNAIII je 514 nukleotidů (Gupta et al., 2015) a kromě regulační funkce také na 

svém 5´ konci kóduje δ-hemolysin (Balaban a Novick, 1995). RNAIII reguluje tvorbu mnoha 

virulenčních faktorů na několika úrovních genové exprese. 

Prvním příkladem regulace pomocí RNAIII, je regulace tvorby α-hemolysinu, který je kódován 

hla mRNA. V tomto případě probíhá regulace přes 5´ konec RNAIII. Pokud není RNAIII 

přítomná zaujímá hla mRNA konformaci, která brání nasednutí ribozomu a zahájení translace. 

Pokud je ovšem RNAIII přítomná dochází k interakci 5´ konce RNAIII s úsekem hla mRNA. 

Tím dojde ke změně konformace hla mRNA a spustí se tvorba α-hemolysinu (Morfeldt et al., 

1995). 

Dalším příkladem regulace pomocí RNAIII je inhibice tvorby povrchového proteinu  

(adhezinu) A. Protein A je kódován pomocí spa mRNA. Zde dokonce RNAIII reguluje expresi 

jak na transkripční tak i translační úrovni. Na transkripční úrovni dochází k interakci mezi spa 

mRNA a 3´ koncem RNAIII. Dojde ke vzniku dsRNA, která je velmi rychle degradována 

pomocí RNAsy III. Na translační úrovni dojde ke změně konformace spa mRNA a tím je 

znemožněna translace spa mRNA (Huntzinger et al., 2005). 

2.4.1.6 Moduliny rozpustně ve fenolu (PSM) 

Jedná se o jednu ze skupin virulenčních faktorů, produkovaných S. aureus. PSM jsou krátké 

peptidové toxiny, které zaujímají α-helikální strukturu (Wang et al., 2007) (Nakagawa et al., 

2017) a které ovlivňují infekci, tvorbu biofilmu atd. (Schwartz et al., 2014). PSM rozdělujeme 

do dvou skupin na základě jejich délky - α-PSM a β-PSM. Do α skupiny spadá 5 toxinů a do β-

skupiny spadají další 2 toxiny. Prvotním cílem PSM jsou buňky vrozené imunity, jako například 

neutrofily, makrofágové, nebo dendritické buňky. U těchto buněk dochází k vazbě PSM na 

FPR2 receptor. Tímto způsobem navozují PSM lyzi neutrofilů, nebo červených krvinek, nikoliv 

dendritických buněk (Richardson et al., 2019). 
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3 Quorum sensing u gramnegativních bakterií 
Tato kapitola pojednává o fungování QS u gramnegativních (G-) bakterií. Hlavním rozdílem 

QS mezi G- a, G+ bakteriemi je typ signálních molekul. U G- bakterií jsou nejčastěji jako 

signální molekuly využívány acyl-homoserin laktony (AHS-L) (Obrázek 6). Ty se mezi 

jednotlivými druhy liší, a to zejména délkou postranního řetězce a jeho modifikacemi. Kromě 

AHS-L mohou G- bakterie využívat i jiné signální látky, jako je např. CAI-1 (Jahan et al., 

2009). Fenomén QS je u G- bakterií hojně studován a popsán u mnoha druhů bakterií. 

Příkladem jsou Pseudomonas aeruginosa (Passador et al., 1993), nebo Agrobacterium 

tumefaciens (Zhu a Winans, 1998). V této kapitole je představen QS u Vibrio fischeri a Vibrio 

cholerae. Kromě popisu základních QS systémů, je v kapitole 3.2.2 (Biosyntéza a detekce AI-

2), popsáno fungování univerzálního QS systému u bakterií. 

 

Obrázek 6 Obecná struktura AHS-L  

 

3.1 Quorum sensing u Vibrio fischeri 

 V. fischeri je vodní mikroorganismus, který běžně nalézáme v symbióze s rybami, olihněmi či 

chobotnicemi, ale vyskytuje se i jako volně žijící mikroorganismus (Ruby et al., 2005). Pokud  

V. fischeri žije volně, nedochází u něj k expresi genů pro emisi světla (Sitnikov et al., 1995). 

Pokud ale žije v symbióze s výše uvedenými živočichy, kolonizuje jejich tkáně a společně 

vytváří tzv. světelné orgány (Visick et al., 2000). Ve chvíli, kdy v těchto orgánech populace 

dosáhne prahové hodnoty, dojde k aktivaci exprese genů, které navodí světelnou emisi (Kuo et 

al., 1994). Celý tento proces je regulován LuxI/LuxR dráhou (Visick et al., 2000), která byla 

vůbec první popsaná QS dráha u bakterií (Eberhard et al., 1981). 

3.1.1 LuxI/LuxR systém 

V rámci LuxI/LuxR dráhy se tvoří signální látka, v tomto případě N-(3-oxohexanoyl) 

homoserin lakton, jinak nazývaný Vibrio autoinducer 1 (VAI-1) (Schaefer et al., 1996). VAI-1 

volně prochází přes membránu a opouští buňku. Při dosažení kritické koncentrace proniká VAI-

1 zpět do buňky, čímž spustí signální kaskádu, která vede k expresi cílových genů. (Kuo et al., 

1994). 

3.1.1.1 LuxI 

Lux I je protein, který slouží jako AHS-L syntáza (Hanzelka et al., 1997). Pro tvorbu VAI-1, 

využívá LuxI, jako substrát S-adenosyl methionin (SAM) a acylovou skupinu, kterou přenáší 

ACP („acyl carring protein“) (Schaefer et al., 1996). Předpokládá se, že VAI-1 vzniká, tak, že 

nejprve dojde k přenosu acylové skupiny z ACP na Cys v aktivním místě LuxI. Následně pak 

dojde k vazbě SAM do aktivního místa enzymu. V tu chvíli dojde k vytvoření vazby mezi 

COOH a mastnou kyselinou (MK) a NH2 skupinou na SAM. V konečné fázi pak dojde 

k zacyklení intermediátu a uvolnění funkčního VAI-1 (Obrázek 7) (Hanzelka et al., 1997). 
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Obrázek 7 Mechanismus tvorby VAI-1 (upraveno) (More et al., 1996) 

3.1.1.2 LuxR 

LuxR je transkripční regulátor o délce 250 AA, který je hlavní regulační protein této signální 

dráhy. Ve své struktuře má jak VAI-1 vazebnou doménu tak DNA vazebnou doménu. Po jeho 

aktivaci, díky vazbě s VAI-1, dojde k vazbě do příslušných promotorů a expresi genů pro 

proteiny potřebné pro emisi světla (Choi a Greenberg, 1992). 

Na N-konci LuxR se nachází VAI-1-vazebná doména. Prostřednictvím této domény dochází 

k interakci VAI-1 a LuxR (Hanzelka a Greenberg, 1995). Choi a Greenberg, (1991) zkracovali 

N-konec LuxR a ukázali, že i zkrácený protein může regulovat expresi lux operonu. Autoři 

předpokládají, že N-konec v nativní formě zabraňuje C-koncové doméně vazbu do příslušných 

oblastí. Po navázání VAI-1 pak dochází ke změně konformace N-konce a ten už neblokuje 

aktivitu C-konce, následně pak dojde k expresi lux operonu. 

Na C-konci, který slouží k vazbě na DNA, se nachází motiv helix-turn-helix (mezi 196 - 210 

AA). Choi a Greenberg, (1992) zkoumali vliv zkracování C-konce na expresi lux operonu - 

krácení C-konce o více jak 40 AA mělo vliv na expresi lux operonu. Při takovém zkrácení totiž 

došlo k zasažení DNA vazebné domény (helix-turn-helix), a ta se proto nemohla vázat do 

promotoru. Tento motiv na C-konci je proto nezbytný pro expresi lux operonu. 

3.1.1.3 Interakce LuxR s lux-boxem 

Vazba VAI-1 s LuxR vede ke vzniku homodimeru LuxR. který se váže do oblasti -43 bp od 

promotoru lux operonu (Antunes et al., 2008). V této oblasti se nachází palindromatická 

sekvence, označovaná jako luxbox (Devine et al., 1989). která je rozpoznávána C-koncovou 

doménou LuxR. Antunes et al. (2008) zkoumali, které nukleotidy v těchto 20 bp repeticích jsou 

důležité pro vazbu LuxR. Ukázali, že jednobodové mutace v oblasti 3 až 5 a 16 až 18 vedou 

k významnému poklesu exprese celého lux operonu. Dále ukázali, že mutace v pozici 20, kdy 

došlo k záměně T za A má rovněž za následek pokles exprese operonu. Autoři předpokládají, 

že je to způsobeno tím, že pozice 20 zasahuje do oblasti -35, kde dochází k vazbě polymerázy. 
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3.1.1.4 Role cAMP v regulaci exprese lux operonu 

V oblasti regulované pomocí LuxR se nachází dva opačně orientované operony (Obrázek 8). 

Jeden z nich kóduje luxICDABE operon a druhý ORF je luxR. Dunlap a Greenberg (1988) 

studovali roli cAMP a jeho receptoru CRP na regulaci exprese těchto dvou operonů a došli k 

závěru, že LuxR a CRP fungují jako antagonisté. Autoři předpokládají existenci oblasti, dlouhé 

přibližně 220 bp, která rozděluje luxICDABE a luxR. Ve chvíli, kdy je dostatečná koncentrace 

cAMP a nízká hladina LuxR, dojde k aktivaci CRP, který se váže přibližně do této oblasti. Tím 

utlumí expresi luxICDABE a spustí expresi luxR. V momentě, kdy VAI-1 dosáhne kritické 

koncentrace, aktivuje se LuxR a dojde k jeho vazbě do zmíněné oblasti. Tím se zastaví exprese 

luxR a spustí exprese luxICDABE, bez ohledu na koncentraci cAMP. 

  

Obrázek 8 Uspořádání lux-operonu a luxR genu (upraveno) (Asaadi-Tehrani et al., 2011) 

3.1.1.5 LuxA a LuxB, podjednotky luciferázy 

Luciferáza V. fischeri je tvořena dvěma podjednotkami (α a β), LuxA a LuxB. Tyto podjednotky 

jsou z 32 % sekvenčně shodné a tvoří heterodimer. Aktivní místo i místo pro vazbu substrátu 

se nachází v oblasti α-podjednotky (Fisher et al., 1996). Luciferáza katalyzuje reakci, kdy 

přeměňuje FMNH2, O2 a RCHO na FMN, H2O a RCOOH (Bose et al., 2008) (Obrázek 9). 

Během této reakce dochází k emisi modro-zeleného světla o vlnové délce 490 nm (Tehrani et 

al., 2014). Pokud nemá luciferáza k dispozici RCHO, dochází k reakci při které není 

vyzařováno světlo a místo vody se tvoří kyslíkové radikály (Asaadi-Tehrani et al., 2011). 

 

Obrázek 9 Shrnutí reakce katalyzované luciferázou 

3.1.1.6 LuxC, LuxD, LuxE 

Jedná se o komplex enzymů, jejichž činností vzniká RCHO (substrát pro luciferázu) 

(Engebrecht a Silverman, 1984). Komplex slouží jako reduktáza MK, kde LuxC slouží jako 

reduktáza, LuxD jako transferáza a LuxE jako syntetáza (Boylan et al., 1989). 

Prvním krokem reakce je aktivace MK za vzniku acyl-AMP. Takto aktivovaný substrát je poté 

navázán na syntetázu. V dalším kroku dojde díky činnosti reduktázy k tvorbě aldehydické 

sloučeniny (Boylan et al., 1989).  
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3.2 Quorum sensing u Vibrio cholerae 

Vibrio cholerae je velmi rozšířený patogen, který způsobuje choleru (Lenz a Bassler, 2007). 

Tento patogen reguluje tvorbu biofilmu a produkci virulenčních faktorů pomocí dvou  

QS systémů (Kelly et al., 2009) (Obrázek 10). Většina patogenních mikroorganismů zahajuje 

tvorbu patogenních faktorů při dosažení vysoké populační hustoty (Hammer a Bassler, 2003). 

V. cholerae je unikátní v tom, že při dosažení vysoké populační hustoty a spuštění signální 

kaskády tyto faktory přestává tvořit (Jahan et al., 2009). Pokud V. cholerae žije volně 

v prostředí, je obvykle asociováno s planktonem/zooplanktonem a vytváří biofilm. Ve chvíli, 

kdy se dostane do hostitele, přestává tento biofilm tvořit a způsobí infekci (Yang et al., 2010). 

Dalším neobvyklým jevem u V. cholerae je, že na rozdíl od většiny G- bakterií, nevyužívá, jako 

signální látku, AHS-L (Kelly et al., 2009). Dvěma hlavními signálními molekulami jsou 

cholerový autoinduktor (CAI-1) a autoinduktor 2 (AI-2) (Higgins et al., 2007) (Obrázek 10). 

 

Obrázek 10 Schéma regulace genové exprese u V. cholerae v závislosti na koncentraci signálních látek (upraveno) (Boyaci et 

al., 2016) 

3.2.1 Biosyntéza a detekce CAI-1 

CAI-1 je po chemické stránce (S)-3-hydroxytridekan-4-on (Obrázek 11). Syntézu této látky řídí 

enzym CqsA, který patří mezi α-oxoamin syntázy. Tyto enzymy obecně katalyzují kondenzaci 

aminokyseliny s acyl koenzymem A (CoA)  (Jahan et al., 2009). 

 

Obrázek 11 Struktura CAI-1  
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Detekce CAI-1 probíhá přes receptor CqsS. Jedná se o transmembránový protein, který po 

vazbě s CAI-1 spouští signální kaskádu, která vede k regulaci exprese potřebných genů (Wei et 

al., 2012). 

3.2.1.1 CqsA 

CqsA je syntáza, jejíž činností vzniká CAI-1 (Jahan et al., 2009) a která využívá jako substrát 

(S)-2-aminobutyrát a dekanoyl-CoA. CqsA provádí reakci za vzniku 3-aminotridekan-4-onu 

(amino-CAI-1), který je následně přeměněn na CAI-1 reakcí nezávislou na CqsA. Kelly et al. 

(2009) zkoumali přeměnu tohoto meziproduktu na finální CAI-1. Ukázali, že pokud byly buňky 

E.coli vystaveny 40 μM uměle vytvořenému amino-CAI-1 došlo u nich k 26% konverzi na 

finální CAI-1. Pokud buňky vystavili 40 μM uměle vytvořenému CAI-1 byla konverze na 

amino-CAI-1 pouze 5%.  

V pozdější studii Wei et al. (2011) došli k závěru, že CsqA dokáže jako substrát využívat i SAM 

a to mnohem lépe než (S)-2-aminobutyrát. Autoři popsali mechanismus reakce, kdy nejdříve 

dochází k reakci SAM s pyridoxal fosfátem (PLP) za přispění NH2 skupiny Lys a vzniká 

intermediát, který zůstává vázán v aktivním centru enzymu. Poté dojde k reakci s dekanoyl-

CoA, kdy přes několik intermediátů dojde až ke vzniku amino-CAI-1 (Obrázek 12) (Detailní 

mechanismus není uveden).  

 

Obrázek 12 Schéma jednotlivých kroků reakce při tvorbě CAI-1 za účasti SAM a PLP (upraveno) (Wei et al., 2011) 

Jelikož v reakci, katalyzované CqsA, vzniká tzv. enamin, který je velmi nestabilní, dochází 

k samovolné reakci za vzniku intermediátu se dvěma ketony. Autoři předpokládají redukci 

tohoto diketonového intermediátu za pomoci zatím neznámého proteinu s NADPH (Wei et al., 

2011). 

3.2.1.2 CqsS 

CqsS je membránově vázaný histidin-kinázový receptor, který, v závislosti na koncentraci CAI-

1, vykazuje jak kinázovou, tak fosfatázovou aktivitu. Při nízké koncentraci CAI-1 vykazuje 

kinázovou aktivitu, čímž dochází k fosforylaci transkripčního regulátoru LuxO. Fosfát není 

předáván přímo, ale přes prostředníka, kterým je LuxU (Wei et al., 2012). Podobně jako u 

ostatních histidin-kinázových receptorů, dochází k autofosforylaci a následnému přenosu 

fosfátu na transkripční regulátory. V tomto případě dochází k fosforylaci His194 v DHp 

subdoméně. Na vazbě ATP v CA doméně se podílejí dva glyciny - Gly379 a Gly381. Wei et al. 

(2012) ukázali, že v případě mutace v His nebo v jednom ze dvou Gly nedochází 

k autofosforylaci CqsS a tím pádem ani neběží signální kaskáda. Autoři také ukázali, že vazba 

CAI-1 na CqsS znemožní fosforylaci His194 v DHp doméně. 

Ng et al. (2010) zkoumali, které AA v sekvenci CqsS mají vliv na rozpoznání CAI-1 a ukázali, 

že Trp104 a Ser107 rozpoznávají, zda je ve struktuře CAI-1 v místě C3 amino nebo hydroxy 

skupina. Cys170 pak rozpoznává, zda má acylová skupina délku 10C. Autoři také poukázali na 
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to, že v pozici 170 se u většiny druhů Vibrio nachází Phe, nikoliv Cys. To ukazuje, že CAI-1 je 

produkován a detekován výhradně V. cholerae. Phe162 a Phe166 pak detegují správnou 

velikost hlavičky CAI-1.  

3.2.1.3 LuxO 

Fosforylovaný LuxO reguluje expresi Qrr RNA (Wei et al., 2012), které poté regulují expresi 

AphA a HapR, dvou hlavních regulačních proteinů této dráhy (Boyaci et al., 2016). LuxO je 

fosforylován jak prostřednictvím CqsS, tak i LuxPQ (viz kapitola 3.2.2) (Silva et al., 2015). 

LuxO má 3 domény. Na N-konci je akceptorová doména, kde dochází k fosforylaci Asp47. 

V centrální části se nachází doména s ATPásovou aktivitou a na C-konci je DNA vazebná 

doména. LuxO se po aktivaci váže do enhancerových oblastí regulovaných genů a přímo 

interaguje s σ podjednotkou RNA polymerázy. Po navázání do příslušné oblasti, dochází za 

spotřeby ATP k rozvinutí DNA, což usnadňuje iniciaci transkripce (Boyaci et al., 2016). 

3.2.2 Biosyntéza a detekce AI-2 

AI-2 signální systém byl identifikován u řady G+ i G- bakterií. Zřejmě se tak jedná o univerzální 

způsob komunikace mezi nepříbuznými druhy bakterií. Bakterie tak mohou nejen sledovat a 

reagovat na hustotu své populace, ale i na přítomnost jiných bakteriálních druhů (Schauder et 

al., 2001).  

Základem tohoto systému je tvorba AI-2 pomocí syntázy LuxS. Po dosažení kritické 

koncentrace je AI-2 detekován receptorem LuxPQ a spustí se fosforylační kaskáda, která vede 

k aktivaci exprese regulovaných genů v závislosti na daném organismu. U V. cholerae se jedná 

Qrr RNA (Schauder et al., 2001). 

3.2.2.1 LuxS 

LuxS enzym je kódován genem luxS. Při porovnání jeho lokalizace v genomu napříč 

bakteriálními druhy se ukázalo, že jeho lokalizace není fixní a druh od druhu se liší. U Borrelia 

Burgdoferi byl luxS nalezen jako součást operonu spolu s geny metK a pfs. Tyto geny kódují 

proteiny, jejichž funkce je nezbytná pro tvorbu AI-2 (Schauder et al., 2001). 

Jako prekurzor pro tvorbu AI-2 slouží SAM (Schauder et al., 2001), který ale není přímo 

substrátem pro LuxS. Schauder et al. (2001) popsali posloupnost kroků při tvorbě AI-2. 

Nejdříve je SAM pomocí methyl-transferáz využit jako donor CH3 za vzniku S-

adenosylhomocysteinu (SAH). SAH pak slouží jako substrát pro nukleosidázu Pfs, která 

odstraňuje ze struktury SAH adenin za vzniku S-ribosylhomocysteinu (SRH). SRH je již 

substrátem pro LuxS, který tvoří ze SRH homocystein a 4,5-dihydroxy-2,3-pentandion (DPD) 

(lineární prekurzor finálního AI-2). Homocystein je pak v několika krocích (mimo jiné za účasti 

MetK, produktu genu metK) přeměněn zpět na SAM (Schauder et al., 2001) (Obrázek 13). 
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Obrázek 13 Schéma přeměny SAM na DPD v několika krocích (upraveno) (Pereira et al., 2013) 

LuxS funguje jako homodimer, který má dvě identická aktivní místa. V aktivním centru tohoto 

enzymu se nachází dvojmocný kationt. Původní studie předpokládaly, že tímto iontem je Zn2+ 

(Lewis et al., 2001). Zhu et al. (2003) porovnávali vlastnosti (hodnota KM, reakce na vystavení 

H2O2 atd.) rekombinantních LuxS a ukázali, že největší podobnost s nativním LuxS má LuxS 

(Fe2+) (Zhu et al., 2003).  

Vzniklý DPD je poměrně nestabilní molekula, která samovolně podléhá intramolekulární reakci 

za vzniku Pro-AI-2. Pro-AI-2 pak může reagovat s kyselinou borovou (která je v přírodě dobře 

dostupná) za vzniku finálního AI-2 (Chen et al., 2002) (Obrázek 14) 

 

Obrázek 14 Schéma intramolekulární reakce DPD a následný vznik finálního AI-2 (Chen et al., 2002) 

3.2.2.2 LuxPQ 

Jedná se o komplex dvou proteinů (Neiditch et al., 2005). LuxP slouží pro vazbu AI-2 a patří 

do skupiny periplazmatických proteinů, které dokáží vázat velké množství ligandů. LuxQ je 

pak hybridní7, dvousložková histidin-kináza, která je ukotvena do vnitřní bakteriální membrány 

(Chen et al., 2002).  

Při nízké koncentraci AI-2 funguje LuxQ podjednotka jako kináza (Neiditch et al., 2006). Díky 

její aktivitě dochází k fosforylaci LuxU, potažmo LuxO. Tento stav vede k tvorbě AphA 

proteinu (Lenz et al., 2004). Vazba AI-2 na LuxP vyvolá konformační změny v LuPQ 

komplexu. V důsledku těchto konformačních změn dojde k vytvoření dimeru LuxQ1P1 a 

LuxP2Q2. V tomto stavu dojde ke změně aktivity z kinázové na fosfatázovou a dojde 

k defosforylaci LuxU, potažmo LuxO (Neiditch et al., 2006). Následně pak dochází k expresi 

HapR proteinu (Haycocks et al., 2019).  

 
7 LuxQ dokáže v závislosti na koncentraci AI-2 přepínat mezi kinázovou a fosfatázovou aktivitou 



20 

 

3.2.3 Regulační proteiny AphA a HapR 

Jedná se o hlavní regulační proteiny, které kontrolují expresi virulenčních faktorů a tvorbu 

biofilmu (Boyaci et al., 2016). Jejich exprese závisí na hustotě bakteriální populace, lépe řečeno 

na koncentraci CAI-1/AI-2 (Faloon et al., 2010). Při nízkých koncentracích dochází k expresi 

AphA a při vysokých koncentracích dochází k expresi HapR (Haycocks et al., 2019). Regulace 

exprese těchto dvou proteinů je zajištěna prostřednictvím exprese qrr genů, které kódují sRNA 

(Lenz et al., 2004). Při nízké hustotě populace dochází k fosforylaci LuxO, který pak iniciuje 

expresi těchto sRNA (Boyaci et al., 2016). sRNA v kooperaci s Hfq proteinem interagují 

s mRNA kódující HapR, čímž tuto mRNA destabilizují a může se spustit exprese AphA (Lenz 

et al., 2004). 

3.2.3.1 AphA 

AphA dimerní protein, který má na N-konci DNA vazebnou doménu helix-turn-helix (De Silva 

et al., 2005) (Haycocks et al., 2019). Na C-konci se nachází coiled-coil doména, která souží 

k dimerizaci proteinu. V kooperaci s AphB aktivuje AphA expresi tcpPH promotoru a tím 

tvorbu cholera toxinu a toxinem koregulovaného pilu, což jsou významné virulenční faktory 

(De Silva et al., 2005). 

Yang et al. (2010) ukázali též roli AphA v tvorbě biofilmu. AphA pozitivně reguluje expresi 

VpsT, VpsT a VpsR pak společně regulují expresi dalších vps genů. Tyto geny jsou zodpovědné 

za tvorbu polysacharidů. Mutace v jakémkoliv vps genu zabránila tvorbě biofilmu. 

3.2.3.2 HapR 

HapR je druhý hlavní regulační protein. Na svém N-konci má DNA vazebný helix-turn-helix 

motiv a na C-konci unikátní strukturu, která zřejmě slouží k vazbě zatím neznámého substrátu 

(De Silva et al., 2007). Ve chvíli, kdy dojde k dosažení vysoké hustoty populace, zamezí se 

fosforylaci LuxO, tím pádem se netvoří Qrr sRNA a může dojít k expresi HapR. HapR 

zamezuje expresi virulentních faktorů a tvorbu biofilmu. Této inhibice dosáhne tak, že dojde 

k vazbě HapR do oblasti promotoru aphA a tím se znemožní exprese příslušných genů (Lin et 

al., 2005).  

HapR také pozitivně reguluje expresi H/A proteasy, která hraje významnou roli např. v aktivaci 

cholera toxinu nebo hemolysynu. Tato proteasa má také zřejmě podíl na uvolnění V. cholerae 

z povrchu hostitelských tkání (Jobling a Holmes, 1997).  
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4 Quorum sensing u kvasinek 
Kvasinky jsou jednobuněčné mikroorganismy z říše Fungi. Jedná se o první eukaryotní 

mikroorganismy, u kterých byl fenomén QS pozorován (Hornby et al., 2001). U kvasinek lze 

pozorovat velkou diverzitu signálních látek. Signální roli zde plní alkoholy, peptidy i další 

metabolity. 

První identifikovanou quorum sensing molekulou (QSM) u kvasinek byl farnesol, jehož 

přítomnost blokuje tvorbu hyf u Candida albicans (Hornby et al., 2001). Strukturně podobnou 

látkou k farnesolu je farnesolová kyselina. Vliv farnesolové kyseliny na morfologii kvasinek je 

stejný jako u farnesolu, ale mechanismy regulace pomocí farnesolové kyseliny jsou méně 

prostudovány než u farnesolu (Ahn et al., 2017). Následně bylo popsáno několik dalších QSM, 

mezi které patří například tyrosol (Chen et al., 2004), fenyl-etyl alkohol (Chauhan et al., 2011), 

nebo tryptofol (Chen a Fink., 2006). Kromě alkoholů existuje u kvasinek řada dalších signálních 

molekul jako je např. QSP1 u Crypotoccocus neoformans. QSP1 je peptid o délce 11 AA, který 

u C. neoformans reguluje virulenci (Homer et al., 2016). Kromě těchto případů, byla také 

zjištěna regulační role malých často volatilních metabolitů, jejichž přítomnost vede ke změnám 

genové exprese a následně ke změnám fyziologie kvasinek i jejich diferenciaci. Mezi tyto látky 

patří například plynný NH3 (Palková et al., 1997) nebo CO2 (Klengel et al., 2005). Tato kapitola 

přibližuje roli farnesolu, tyrosolu, fenyl-etyl alkoholu a tryptofolu. Dále také stručně 

představuje roli dvou plynných signálních molekul CO2 a NH3 a poukazuje i na schopnost 

komunikace kvasinek a bakterií. 

4.1 Farnesol 

Jedná se o první objevenou QSM u kvasinek (Hornby et al., 2001). Po chemické stránce se 

jedná o terpen (3,7,11-trimetyl-2,6,10-dodekatrien-1-ol) (Obrázek 15), který vzniká jako 

vedlejší produkt biosyntézy erosterolu, kdy dochází k přeměně farnesyl pyrofosfátu na farnesol 

(Chambon et al., 1990). Farnesol ovlivňuje morfologii buněk a tvorbu biofilmu u Candida 

albicans i u dalších kvasinek rodu Candida. Největší množství farnesolu produkuje C. albicans 

a C. dubliniensis a u obou byla pozorována spojitost mezi produkcí farnesolu a vývojem 

biofilmu. U C. tropicalis, nebo C. parapsilosis nebyly zjištěny významné hladiny farnesolu, a 

i přesto byly tyto kvasinky schopny tvořit biofilm. Je tedy pravděpodobné, že farnesol 

nefunguje jako univerzální QSM mezi jednotlivými druhy rodu Candida (Weber et al., 2008). 

  

Obrázek 15 Struktura farnesolu a schéma regulace tvorby hyf pomocí farnesolu (upraveno) 

 (Greguš et al., 2010; Lu et al., 2014) 
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4.1.1 Vliv farnesolu na morfologii buněk a vývoj biofilmu u C. albicans 

C. albicans je dimorfní kvasinka, která přepíná mezi kvasinkovou a hyfální, respektive 

pseudohyfální formou. Tím může regulovat svoji patogenitu, jelikož hyfální forma se lépe 

zachycuje na povrch tkáně a lépe pak proniká dál do hostitele (Mayer et al., 2013). Jedna 

z molekul, která ovlivňuje toto přepínání je farnesol, který blokuje přechod z kvasinkové na 

hyfální formu (Hornby et al., 2001). Dalším účinkem farnesolu je inhibice tvorby biofilmu 

(Ramage et al., 2002).  

Jedním z mechanismů, který reguluje dimorfismus je hladina cAMP a aktivita proteinkinázy A 

(PKA). Na začátku signální dráhy je Ras1p G-protein, který je aktivován vazbou s GTP. Po 

aktivaci se Ras1p váže na Cyr1p adenylátcyklázu, konkrétně na její doménu bohatou na leucin, 

a tím ji aktivuje (Obrázek 15) (Hogan a Sundstrom, 2009). Aktivací Cyr1p dojde ke zvýšení 

hladiny cAMP, což vede k aktivaci PKA. PKA pak negativně ovlivňuje expresi inhibitoru 

hyfálních genů, Nrg1p (Obrázek 15) (Lu et al., 2011).  

Nrg1p je také regulován pomocí Cup9/Sok1 dráhy. Sok1p funguje jako kináza, jejíž aktivita 

vede k degradaci Nrg1p (Obrázek 15). Cup9p pak v přítomnosti farnesolu negativně  

reguluje Sok1p. Pokud dojde k negativní regulaci Sok1p pomocí Cup9p je tím zajištěna 

přítomnost Ngr1p, který brání tvorbě hyf (Lu et al., 2014). V momentě, kdy dojde k odstranění 

Nrg1p spustí se exprese genů zodpovědných za tvorbu hyf.  Mezi tyto geny patří například 

HWP1, ALS3 nebo RBT5, které kódují protein buněčné stěny, který se uplatňuje při adhezi, 

nebo proteiny napomáhající získání železa z hostitele (Phan et al., 2007) (Staab, 1999). 

Při dosažení kritické koncentrace farnesolu dochází k pozitivní regulaci Nrg1p. Farnesol se 

jednak váže na Cyr1p, čímž znemožní tvorbu cAMP a inhibuje činnost PAK (Hall et al., 2011) 

a nedochází tak k inhibici exprese Nrg1p  (Obrázek 15). Farnesol také ovlivňuje Cup9p protein. 

V nepřítomnosti farnesolu je Cup9p poměrně rychle degradován. Přítomnost farnesolu 

zabraňuje degradaci Cup9p. Ten pak slouží jak represor exprese Sok1p a tím pádem nedochází 

k degradaci Nrg1p (Obrázek 15) (Lu et al., 2014). 

4.2 Tyrosol 

Druhou významnou QSM, která byla identifikována u C. albicans je tyrosol, což je  

4-(2-hydroxyetyl)-fenol (Obrázek 16). Tyrosol má na morfologii C. albicans opačný účinek 

než farnesol. Přítomnost farnesolu stimuluje tvorbu hyf a také významně zkracuje lag-fázi 

(Chen et al., 2004). Tyrosol vzniká pomocí Ehrlichovy dráhy. Kvasinky využívají tuto dráhu 

při nedostatku dusíku. Díky tomu dokáží ve třech krocích získat zdroj dusíku z AA. C. albicans 

takto využívá např. Trp (za vzniku tryptofolu) Tyr (za vzniku tyrosolu) a Phe (za vzniku fenyl-

etyl alkoholu) (Ghosh et al., 2008). Produkce tyrosolu byla také pozorována u S. cerevisiae. 

Zde ovšem nebyl pozorován vliv tyrosolu na morfologii kvasinky (Alem et al., 2006). 

 

Obrázek 16 Struktura tyrosolu 
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4.2.1 Efekt tyrosolu na morfologii buněk a vývoj biofilmu 

Tyrosol je produkován v rámci biofilmu i volně žijícími buňkami a indukuje tvorbu hyf. Alem 

et al. (2006) zkoumali, zda tyrosol dokáže „přebít“ účinek farnesolu. Autoři došli k závěru, že 

tyrosol je schopen inhibovat účinek farnesolu jen v případě, že je přítomen v několikanásobně 

větší koncentraci. Například efekt farnesolu při koncentraci 100 μM byl inhibován tyrosolem 

až při koncentraci 1 mM tyrosolu. Pokud dojde již při zaočkování kultury k přidání farnesolu, 

biofilm je pak tvořen převážně kvasinkovými buňkami a pouze minimum z nich přechází na 

hyfální růst. Přidání tyrosolu v rané fázi vývoje biofilmu nemá vliv na celkovou morfologii 

biofilmu, ale některé buňky se pak vyvíjeli jako hyfy. (Alem et al., 2006).   

4.3 Fenyl-etyl alkohol 

Další QSM identifikovanou u kvasinek je fenyl-etyl alkohol (fenylethanol) (Obrázek 17). 

Prekursorem jeho syntézy je AA Phe. Stejně jako tyrosol i fenylethanol vzniká fenyl-etyl 

alkohol Ehrlichovou drahou při nedostatku dusíku (Ghosh et al., 2008). Důležitou roli při tvorbě 

aromatických alkoholů hrají ARO geny, konkrétně se jedná o ARO8, ARO9 a ARO10. V případě 

že dojde k mutaci v těchto genech dojde k poklesu tvorby aromatických alkoholů. ARO geny 

jsou také negativně regulovány vysokou koncentrací NH4
+ (Chen a Fink, 2006). 

 

Obrázek 17 Struktura felnylethanolu  

4.3.1 Vliv fenyletyl-alkoholu na morfologii kvasinek 

Vliv fenylethanolu je dobře znám u S. cerevisiae, kde při nedostatku dusíku ovlivňuje změnu 

z kvasinkové na pseudohyfální formu. Tato změna je na molekulární úrovni doprovázena 

zvýšenou expresí adhesinu Flo11p (Chen a Fink., 2006). Chen a Fink., (2006) uvádí, že 

přítomnost fenylethanolu zvýšila produkci Flo11p až na dvojnásobek. Autoři také uvádí, že 

v případě, kdy S. cerevisiae nebyla schopna produkovat phenylethnaol, nebyla ani schopna 

tvořit pseudohyfy.  

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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4.4 Tryptofol 

Tryptofol je druhý aromatický alkohol (Obrázek 18), který byl identifikován jako QSM u  

S. cerevisiae (Chen a Fink., 2006). Podobně jako předchozí alkoholy i tryptofol vzniká 

v Ehrlichově dráze, a to z tryptofanu (Dickinson et al., 2003).  

 

Obrázek 18 Struktura tryptofolu 

Jeho role v signalizaci u S. cerevisiae je velmi podobná jako u fenyletanolu. U diploidních 

buněk stimuluje pseudohyfální růst. Tento morfologický jev je opět doprovázen zvýšenou 

produkcí adhesinu Flo11 a to až dvojnásobně (Chen a Fink., 2006). Důležitou roli v expresi 

Flo11p hraje PKA, konkrétně její Tpk2 podjednotka. Ta je společně s transkripčním 

regulátorem Flo8 pro pseudohyfální růst nezbytná (Pan a Heitman, 2002). V případě že tyto 

geny jsou deletovány nebo mutovány nedochází k pseudohyfálnímu růstu. Předpokládá se, že 

Tpk2 podjenotka hraje roli v detekci tryptofolu, jakožto signální molekuly (Chen a Fink., 2006).  

4.4 Role CO2 v signalizaci u kvasinek 

Kromě výše popsaných QSM dokáží kvasinky reagovat i na další látky. Jednou z těchto látek 

je CO2. Zejména patogenní kvasinky, jako je C. albicans, nebo Cryptococcus neoformans se 

musí vypořádat s různou koncentrací CO2 v prostředí, v závislosti na tom, zda způsobují 

povrchové infekce, nebo vnitřní infekce. Koncentrace CO2 uvnitř živočichů je až 150x větší 

než ve vzduchu (Klengel et al., 2005). Při vstupu do buňky je CO2 přeměňován na HCO3
-, 

pomocí membránově vázané uhličitanové anhydrázy (CA). HCO3
-, může sloužit jako substrát 

pro vznik například acetyl-CoA, nebo pyruvátu (Khalifah, 1971).  

Role CO2/HCO3
- byla popsána v regulaci morfologie u C. albicans. Jedním z mechanismů, jak 

tato patogenní kvasinka reguluje přepínání mezi kvasinkovou a hyfální formou je pomocí 

cAMP/PKA dráhy (viz podkapitola 4.1.1). Klíčovým regulátorem této dráhy je adenylátcykláza 

Cyr1. V její struktuře byla popsána oblast, do které se může vázat HCO3
- a tím spustit její 

aktivitu. Tato aktivace vede ke zvýšení koncentrace cAMP a expresi genů pro tvorbu hyf  

(Hall et al., 2010). (průběh dráhy viz podkapitola 4.1.1) 

Dalším příkladem signalizace pomocí CO2 je regulace exprese CA. U C. albicans je exprese 

CA Nce103p regulována transkripčním faktorem Rca1p. Při koncentraci CO2, která je běžně 

v ovzduší, stimuluje Rca1p expresi Nce103p. Pokud koncentrace CO2 dosáhne 5,5 %. je Rca1p 

inhibován. Tato inhibice zřejmě souvisí s modifikací Rca1p na Ser124. Tato regulace byla 

popsána i u S. cerevisiae, kde Cst6p, ortolog Rca1p, také reguluje expresi CA v závislosti na 

koncentraci CO2. Rca1p také ovlivňuje morfogenezi, růst a syntézu buněčné stěny. Pokud došlo 

k mutaci Rca1p, významně se prodloužila generační doba. U takto mutovaných jedinců byl také 

pozorována slabší morfogeneze v reakci na sérum (Cottier et al., 2012).   



25 

 

4.5 Role NH3 v signalizaci u kvasinek 

NH3 je volatilní molekula, která má signální funkci u kvasinek. Během vývoje kvasinkové 

kolonie bylo pozorováno několik vln produkce NH3, po kterých následovalo okyselení media  

(Palková et al., 1997). Tyto pulzy mají vliv na morfologii buněk (Palková a Forstová, 2000), 

orientaci růstu kolonie (Palková et al., 1997), buněčnou smrt (Váchová a Palková, 2005) nebo 

na synchronizaci vývoje sousedních kolonií (Palková a Forstová, 2000). Pro tvorbu těchto pulzů 

NH3, využívají kvasinky AA jako substrát (Zikánová et al., 2002). Přechod mezi alkalickými 

(produkce NH3) a kyselými fázemi vývoje jsou doprovázeny změnou genové exprese. Při 

přechodu z první kyselé do první alkalické fáze, se zvyšuje například exprese Ato proteinů, 

nebo komponent gyloxalátového cyklu. Naopak dochází k utlumení oxidativní fosforylace. Při 

přechodu z první alkalické fáze do druhé kyselé fáze, se například zvyšuje exprese komponent 

pro tvorbu AA, které byli během první alkalické fáze spotřebovány na produkci NH3 (Váchová 

et al., 2009).  

NH3 signalizace je spojena s Ato1p, Ato2p a Ato3p transmembránovými proteiny, které se 

účastní exportu NH3 do okolního prostředí. Množství Ato proteinů v buňkách, organizovaných 

v obří kolonii (kolonie vzniklá z kapky buněčné suspense) se zvyšuje kolem 7. dne a v 8. dni je 

jejich zastoupení největší. Toto časové rozložení odpovídá první vlně NH3, která také nastává 

okolo 7. dne (Řičicová et al., 2007).  Řičicová et al., (2007) ukázali, že exprese Ato proteinů je 

indukována NH3. 

Amoniak je rovněž důležitý pro diferenciaci kolonií kvasinek S. cerevisiae. V souvislosti 

s vývojem kolonií  byly identifikovány dva typy buněk, U a L buňky. U buňky se nacházejí na 

povrchu a L buňky uvnitř kolonie. Tyto dva typy buněk se vzájemně liší tvarem, fyziologií, 

rozdílnou úrovní exprese genů8, odolnosti vůči stresu, nebo odolností proti zymolyáze. 

Diferenciace na U a L buňky nastává u obřích kolonií (kolonie vzniklé z kapky buněčné 

suspense) kolem 7 dne. Čáp et al. (2012) zjistili vliv NH3 na diferenciaci buněk v rámci kolonie. 

Ukázalo se, že U buňky, v porovnání s L buňkami, uvolňují do prostředí významně větší 

množství NH3. U buňky také, ve srovnání s L buňkami, produkovaly mnohem více Ato 

proteinů. Pokud byly kolonie v raném stadiu vývoje vystaveny působení NH3, došlo k 

předčasné indukci tvorby U buněk v horních vrstvách kolonie. NH3 tedy zřejmě hraje 

významnou roli v diferenciaci buněk v koloniích (Čáp et al., 2012). Váchová et al. (2013) 

ukázali, že vývoj a diferenciace mikrokolonií (kolonie vzniklé z jedné buňky) je podobný jako 

u obřích kolonií, pouze může být proces jejich vývoje (signalizace i diferenciace) urychlen v 

závislosti na hustotě jejich výsevu. U mikrokolonií tak může docházet k U a L diferenciaci již 

4. den.    

 

 

 

  

 
8 U buňky exprimují ve větší míře např. geny pro energetický metabolismus (např. glykolýza), nebo geny pro 

pento-fosfátovou dráhu. L buňky exprimují ve větší míře např. geny pro oxidativní fosforylaci, geny pro tvorbu 

chaperonů, nebo komponenty vakuoly (Čáp et al., 2012).  
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4.6 Komunikace mezi bakteriemi a kvasinkami 

Kromě toho, že kvasinky dokáží prostřednictvím svých metabolitů komunikovat mezi sebou 

navzájem, jsou popsány případy, kdy dochází ke komunikaci mezi kvasinkami a bakteriemi. 

Jedním z těchto příkladů je interakce mezi C. albicans a Pseudomonas aeruginosa9.  

P. aeruginosa jako svoji signální molekulu produkuje N-(3-oxododekanoyl)-L-homoserin 

lakton, zkráceně 3-oxo-C12 HS-L, který reguluje například produkci virulenčních faktorů 

(Hogan et al., 2004). Hogan et al. (2004) popsali schopnost 3-oxo-C12 HS-L ovlivnit 

morfologii u C. albicans. 3-oxo-C12 HS-L má podobný účinek jako farnesol, inhibuje hyfální 

růst a způsobuje změnu z hyfální na kvasinkovou formu.  

Dalším příkladem takové komunikace je reakce P. aeruginosa na farnesol a tyrosol, které 

inhibují její růst. Byl také popsán vliv farnesolu a tyrosolu na produkci hemolysinu a proteázy, 

dvou virulenčních faktorů P. aeruginosa. Produkce hemolysinu se významně snížila 

v přítomnosti farnesolu i tyrosolu a v přítomnosti tyrosolu byla pozorována i snížená produkce 

proteázy (Abdel-Rhman et al., 2015).  

  

 
9 Jedná se o G- bakterii, oportugenní lidský patogen, který se běžně způsobuje infekce společně s C. albicans 

(Cugini et al., 2007). 
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5. Závěr 
Cílem práce bylo shrnout informace o fungování chemické komunikace, zejména quorum 

sensing u mikroorganismů. Práce ukazuje schopnosti mikroorganismů komunikovat na větší 

vzdálenost a tím koordinovat genovou expresi a celkový fyziologický stav. Díky této 

synchronizaci dokáží např. patogenní mikroorganismy účinněji osidlovat svého hostitele a 

způsobovat vážné infekce, jako jsou například záněty dýchacích cest u S. pneumoniae, různé 

kožní infekce u S. aureus, cholera u V. cholerae, nebo záněty gastro-intestinálního systému  

C. albicans.  

Navzdory velké diverzitě mikroorganismů lze pozorovat, že mnohé principy QS jsou podobné. 

Základem všech QS systémů je tvorba signální látky. Ta se sice u jednotlivých typů 

mikroorganismů liší, ale role těchto molekul je vždy stejná - při dosažení kritické koncentrace 

spustit signální kaskádu. U zde popsaných G+ bakterií lze pozorovat, že signální kaskáda je 

spuštěna vazbou signální molekuly (u G+ bakterií se jedná o oligopeptid) na receptor, který 

funguje jako histidin-kináza. Tato kináza pak fosforyluje transkripční regulátor, který po své 

aktivaci napomáhá expresi cílových genů. Regulaci signální kaskády pomocí  

histidin-kinázového receptoru lze pozorovat i u V. cholerae. Zde ovšem vazba signální látky 

(CAI-1) nevede k fosforylaci transkripčního regulátoru, ale k jeho defosforylaci. U V. fischeri 

spuštění signální kaskády nezahrnuje žádný receptor a fosforylační kaskádu, jelikož VAI-1 se 

váže přímo na transkripční regulátor LuxR. Regulace u kvasinek také nezahrnuje histidin-

kinázový receptor. Celkově se způsob regulace pomocí QS u kvasinek liší od bakteriálních 

systémů.  

Práce také ukazuje, že jednotlivé skupiny mikroorganismů využívají signální molekuly, které 

jsou chemicky velmi rozdílné. V případě G+ bakterií se jedná o oligopeptidy, která vznikají 

z peptidového prekurzoru, a může u nich docházet k modifikacím. V případě G- jako signální 

molekuly obecně slouží AHS-L, ale v případě V. cholerae je jako hlavní QS molekula využíván 

lineární hydroxylovaný keton. U kvasinek je pak diverzita QSM poměrně značná. Zahrnuje, 

farnesol, aromatické alkoholy (tryptofol, tyrosol atd.), peptidy, jako je QSP1 u C. neoformans 

nebo i jednoduché, často volatilní látky, jako je CO2, nebo NH3. Navzdory různým signálním 

molekulám u jednotlivých mikroorganismů, lze pozorovat jejich schopnost komunikovat nejen 

v rámci jednoho druhu (nebo kmene), ale i schopnost komunikovat mezi nepříbuznými druhy. 

Příkladem je bakteriální QS systém LuxS, který je považován za univerzální komunikační 

dráhu mezi bakteriemi. Dalším příkladem komunikace mezi nepříbuznými mikroorganismy, je 

schopnost C. albicans reagovat na signální molekulu P. aeruginosa. 

Poznatky týkající se quorum sensing, zejména v oblasti kvasinek, bych chtěl v budoucnu 

rozvíjet v rámci své diplomové práce. 

  



28 

 

Seznam použité literatury 
Ahn, C.-H., Lee, S., Cho, E., Kim, H., Chung, B., Park, W., Shin, J., Oh, K.-B., 2017. A 

farnesoic acid-responsive transcription factor, Hot1, regulates yeast-hypha 

morphogenesis in Candida albicans. FEBS Lett 591, 1225–1235. 

https://doi.org/10.1002/1873-3468.12636 

Alem, M.A.S., Oteef, M.D.Y., Flowers, T.H., Douglas, L.J., 2006. Production of Tyrosol by 

Candida albicans Biofilms and Its Role in Quorum Sensing and Biofilm Development. 

Eukaryotic Cell 5, 1770–1779. https://doi.org/10.1128/EC.00219-06 

Ansaldi, M., Marolt, D., Stebe, T., Mandic-Mulec, I., Dubnau, D., 2002. Specific activation of 

the Bacillus quorum-sensing systems by isoprenylated pheromone variants: ComX 

peptide variants and quorum-sensing specificity. Molecular Microbiology 44, 1561–

1573. https://doi.org/10.1046/j.1365-2958.2002.02977.x 

Antunes, L.C.M., Ferreira, R.B.R., Lostroh, C.P., Greenberg, E.P., 2008. A Mutational 

Analysis Defines Vibrio fischeri LuxR Binding Sites. Journal of Bacteriology 190, 

4392–4397. https://doi.org/10.1128/JB.01443-07 

Asaadi-Tehrani, G., mirzaahmadi,  sina, Bandehpour, M., Laloei, F., Eidi, A., Valinassab, T., 

Kazemi, B., 2011. Molecular cloning and expression of the luciferase coding genes of 

Vibrio fischeri. African Journal of Biotechnology 1020, 4018–4023. 

Balaban, N., Novick, R.P., 1995. Translation of RNAIII, the Staphylococcus aureus agr 

regulatory RNA molecule, can be activated by a 3′-end deletion. FEMS Microbiology 

Letters 133, 155–161. https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.1995.tb07877.x 

Bareia, T., Pollak, S., Eldar, A., 2018. Self-sensing in Bacillus subtilis quorum-sensing systems. 

Nat Microbiol 3, 83–89. https://doi.org/10.1038/s41564-017-0044-z 

Bogaardt, C., van Tonder, A.J., Brueggemann, A.B., 2015. Genomic analyses of pneumococci 

reveal a wide diversity of bacteriocins – including pneumocyclicin, a novel circular 

bacteriocin. BMC Genomics 16, 554. https://doi.org/10.1186/s12864-015-1729-4 

Bose, J.L., Rosenberg, C.S., Stabb, E.V., 2008. Effects of luxCDABEG induction in Vibrio 

fischeri: enhancement of symbiotic colonization and conditional attenuation of growth 

in culture. Arch Microbiol 190, 169–183. https://doi.org/10.1007/s00203-008-0387-1 

Boyaci, H., Shah, T., Hurley, A., Kokona, B., Li, Z., Ventocilla, C., Jeffrey, P.D., Semmelhack, 

M.F., Fairman, R., Bassler, B.L., Hughson, F.M., 2016. Structure, Regulation, and 

Inhibition of the Quorum-Sensing Signal Integrator LuxO. PLoS Biol 14, e1002464. 

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002464 

Boylan, M., Miyamoto, C., Wall, L., Graham, A., Meighen, E., 1989. Lux C, D and E genes of 

the Vibrio fischeri luminescence operon code for the reductace, transferase, and 

synthetase enzymes involved in aldehyde biosynthesis. Photochem Photobiol 49, 681–

688. https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.1989.tb08441.x 

Čáp, M., Štěpánek, L., Harant, K., Váchová, L., Palková, Z., 2012. Cell Differentiation within 

a Yeast Colony: Metabolic and Regulatory Parallels with a Tumor-Affected Organism. 

Molecular Cell 46, 436–448. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2012.04.001 

Chambon, C., Ladeveze, V., Oulmouden, A., Servouse, M., Karst, F., 1990. Isolation and 

properties of yeast mutants affected in farnesyl diphosphate synthetase. Curr Genet 18, 

41–46. https://doi.org/10.1007/BF00321113 

Chao, Y., Marks, L.R., Pettigrew, M.M., Hakansson, A.P., 2015. Streptococcus pneumoniae 

biofilm formation and dispersion during colonization and disease. Front. Cell. Infect. 

Microbiol. 4. https://doi.org/10.3389/fcimb.2014.00194 

Chauhan, N.M., Raut, J.S., Karuppayil, S.M., 2011. A morphogenetic regulatory role for ethyl 

alcohol in Candida albicans: Ethyl alcohol as morphogenetic regulator in C. albicans. 

Mycoses 54, e697–e703. https://doi.org/10.1111/j.1439-0507.2010.02002.x 



29 

 

Chen, H., Fink, Gerald R., 2006. Feedback control of morphogenesis in fungi by aromatic 

alcohols. Genes & Development 20, 1150–1161. https://doi.org/10.1101/gad.1411806 

Chen, H., Fujita, M., Feng, Q., Clardy, J., Fink, G.R., 2004. Tyrosol is a quorum-sensing 

molecule in Candida albicans. Proceedings of the National Academy of Sciences 101, 

5048–5052. https://doi.org/10.1073/pnas.0401416101 

Chen, X., Schauder, S., Potier, N., Van Dorsselaer, A., Pelczer, I., Bassler, B.L., Hughson, 

F.M., 2002. Structural identification of a bacterial quorum-sensing signal containing 

boron. Nature 415, 545–549. https://doi.org/10.1038/415545a 

Choi, S.H., Greenberg, E.P., 1992. Genetic dissection of DNA binding and luminescence gene 

activation by the Vibrio fischeri LuxR protein. Journal of Bacteriology 174, 4064–4069. 

https://doi.org/10.1128/JB.174.12.4064-4069.1992 

Choi, S.H., Greenberg, E.P., 1991. The C-terminal region of the Vibrio fischeri LuxR protein 

contains an inducer-independent lux gene activating domain. Proceedings of the 

National Academy of Sciences 88, 11115–11119. 

https://doi.org/10.1073/pnas.88.24.11115 

Core, L., Perego, M., 2003. TPR-mediated interaction of RapC with ComA inhibits response 

regulator-DNA binding for competence development in Bacillus subtilis: RapC 

inhibition of ComA DNA-binding activity. Molecular Microbiology 49, 1509–1522. 

https://doi.org/10.1046/j.1365-2958.2003.03659.x 

Cottier, F., Raymond, M., Kurzai, O., Bolstad, M., Leewattanapasuk, W., Jiménez-López, C., 

Lorenz, M.C., Sanglard, D., Váchová, L., Pavelka, N., Palková, Z., Mühlschlegel, F.A., 

2012. The bZIP Transcription Factor Rca1p Is a Central Regulator of a Novel CO2 

Sensing Pathway in Yeast. PLoS Pathog 8, e1002485. 

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1002485 

Cugini, C., Calfee, M.W., Farrow, J.M., Morales, D.K., Pesci, E.C., Hogan, D.A., 2007. 

Farnesol, a common sesquiterpene, inhibits PQS production in Pseudomonas 

aeruginosa. Mol Microbiol 65, 896–906. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2958.2007.05840.x 

Dawid, S., Roche, A.M., Weiser, J.N., 2007. The blp Bacteriocins of Streptococcus pneumoniae 

Mediate Intraspecies Competition both In Vitro and In Vivo. Infection and Immunity 

75, 443–451. https://doi.org/10.1128/IAI.01775-05 

de Saizieu, A., Gardès, C., Flint, N., Wagner, C., Kamber, M., Mitchell, T.J., Keck, W., Amrein, 

K.E., Lange, R., 2000. Microarray-Based Identification of a Novel Streptococcus 

pneumoniae Regulon Controlled by an Autoinduced Peptide. Journal of Bacteriology 

182, 4696–4703. https://doi.org/10.1128/JB.182.17.4696-4703.2000 

De Silva, R.S., Kovacikova, G., Lin, W., Taylor, R.K., Skorupski, K., Kull, F.J., 2007. Crystal 

Structure of the Vibrio cholerae Quorum-Sensing Regulatory Protein HapR. Journal of 

Bacteriology 189, 5683–5691. https://doi.org/10.1128/JB.01807-06 

De Silva, R.S., Kovacikova, G., Lin, W., Taylor, R.K., Skorupski, K., Kull, F.J., 2005. Crystal 

Structure of the Virulence Gene Activator AphA from Vibrio cholerae Reveals It Is a 

Novel Member of the Winged Helix Transcription Factor Superfamily. J. Biol. Chem. 

280, 13779–13783. https://doi.org/10.1074/jbc.M413781200 

Devine, J.H., Shadel, G.S., Baldwin, T.O., 1989. Identification of the operator of the lux regulon 

from the Vibrio fischeri strain ATCC7744. Proceedings of the National Academy of 

Sciences 86, 5688–5692. https://doi.org/10.1073/pnas.86.15.5688 

Dickinson, J.R., Salgado, L.E.J., Hewlins, M.J.E., 2003. The Catabolism of Amino Acids to 

Long Chain and Complex Alcohols in Saccharomyces cerevisiae. J. Biol. Chem. 278, 

8028–8034. https://doi.org/10.1074/jbc.M211914200 

Dickschat, J.S., 2010. Quorum sensing and bacterial biofilms. Nat. Prod. Rep. 27, 343. 

https://doi.org/10.1039/b804469b 



30 

 

D’Souza, C., Nakano, M.M., Frisby, D.L., Zuber, P., 1995. Translation of the open reading 

frame encoded by comS, a gene of the srf operon, is necessary for the development of 

genetic competence, but not surfactin biosynthesis, in Bacillus subtilis. Journal of 

bacteriology 177, 4144–4148. https://doi.org/10.1128/JB.177.14.4144-4148.1995 

D’Souza, C., Nakano, M.M., Zuber, P., 1994. Identification of comS, a gene of the srfA operon 

that regulates the establishment of genetic competence in Bacillus subtilis. Proceedings 

of the National Academy of Sciences 91, 9397–9401. 

https://doi.org/10.1073/pnas.91.20.9397 

Dunlap, P.V., Greenberg, E.P., 1988. Control of Vibrio fischeri lux gene transcription by a 

cyclic AMP receptor protein-luxR protein regulatory circuit. Journal of Bacteriology 

170, 4040–4046. https://doi.org/10.1128/JB.170.9.4040-4046.1988 

Dunman, P.M., Murphy, E., Haney, S., Palacios, D., Tucker-Kellogg, G., Wu, S., Brown, E.L., 

Zagursky, R.J., Shlaes, D., Projan, S.J., 2001. Transcription Profiling-Based 

Identification of Staphylococcus aureus Genes Regulated by the agr and/or sarA Loci. 

Journal of Bacteriology 183, 7341–7353. https://doi.org/10.1128/JB.183.24.7341-

7353.2001 

Eberhard, A., Burlingame, A.L., Eberhard, C., Kenyon, G.L., Nealson, K.H., Oppenheimer, 

N.J., 1981. Structural identification of autoinducer of Photobacterium fischeri 

luciferase. Biochemistry 20, 2444–2449. https://doi.org/10.1021/bi00512a013 

Engebrecht, J., Silverman, M., 1984. Identification of genes and gene products necessary for 

bacterial bioluminescence. Proceedings of the National Academy of Sciences 81, 4154–

4158. https://doi.org/10.1073/pnas.81.13.4154 

Faloon, P., Youngsaye, W., Bennion, M., Ng, W.-L., Hurley, A., Lewis, T.A., Edwankar, R.V., 

Yao, E., Pu, J., Nag, P.P., Wurst, J.M., Bennion, M., Le, H., Mosher, C.M., Johnston, 

S., Dandapani, S., Munoz, B., Palmer, M., Bassler, B.L., Schreiber, S.L., 2010. 

Discovery of Two, Structurally Distinct Agonists of Vibrio cholerae Quorum Sensing 

Acting via the CqsS Membrane Receptor, in: Probe Reports from the NIH Molecular 

Libraries Program. National Center for Biotechnology Information (US), Bethesda 

(MD). 

Fisher, A.J., Thompson, T.B., Thoden, J.B., Baldwin, T.O., Rayment, I., 1996. The 1.5-Å 

Resolution Crystal Structure of Bacterial Luciferase in Low Salt Conditions. J. Biol. 

Chem. 271, 21956–21968. https://doi.org/10.1074/jbc.271.36.21956 

Fontaine, L., Boutry, C., de Frahan, M.H., Delplace, B., Fremaux, C., Horvath, P., Boyaval, P., 

Hols, P., 2010. A Novel Pheromone Quorum-Sensing System Controls the 

Development of Natural Competence in Streptococcus thermophilus and Streptococcus 

salivarius. JB 192, 1444–1454. https://doi.org/10.1128/JB.01251-09 

George Cisar, E.A., Geisinger, E., Muir, T.W., Novick, R.P., 2009. Symmetric signalling within 

asymmetric dimers of the Staphylococcus aureus receptor histidine kinase AgrC. 

Molecular Microbiology 74, 44–57. https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.2009.06849.x 

Ghosh, S., Kebaara, B.W., Atkin, A.L., Nickerson, K.W., 2008. Regulation of Aromatic 

Alcohol Production in Candida albicans. Applied and Environmental Microbiology 74, 

7211–7218. https://doi.org/10.1128/AEM.01614-08 

Greguš, P., Vlčková, H., Buchta, V., Kestřanek, J., Křivčíková, L., Nováková, L., 2010. Ultra 

high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry analysis of 

quorum-sensing molecules of Candida albicans. Journal of Pharmaceutical and 

Biomedical Analysis 53, 674–681. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2010.05.029 

Guan, C., Cui, W., Cheng, J., Zhou, L., Guo, J., Hu, X., Xiao, G., Zhou, Z., 2015. Construction 

and development of an auto-regulatory gene expression system in Bacillus subtilis. 

Microb Cell Fact 14, 150. https://doi.org/10.1186/s12934-015-0341-2 



31 

 

Gupta, R.Kr., Luong, T.T., Lee, C.Y., 2015. RNAIII of the Staphylococcus aureus agr system 

activates global regulator MgrA by stabilizing mRNA. Proc Natl Acad Sci USA 112, 

14036–14041. https://doi.org/10.1073/pnas.1509251112 

Hall, R.A., De Sordi, L., MacCallum, D.M., Topal, H., Eaton, R., Bloor, J.W., Robinson, G.K., 

Levin, L.R., Buck, J., Wang, Y., Gow, N.A.R., Steegborn, C., Mühlschlegel, F.A., 2010. 

CO2 Acts as a Signalling Molecule in Populations of the Fungal Pathogen Candida 

albicans. PLoS Pathog 6, e1001193. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1001193 

Hall, R.A., Turner, K.J., Chaloupka, J., Cottier, F., De Sordi, L., Sanglard, D., Levin, L.R., 

Buck, J., Mühlschlegel, F.A., 2011. The Quorum-Sensing Molecules 

Farnesol/Homoserine Lactone and Dodecanol Operate via Distinct Modes of Action in 

Candida albicans. Eukaryotic Cell 10, 1034–1042. https://doi.org/10.1128/EC.05060-

11 

Hammer, B.K., Bassler, B.L., 2003. Quorum sensing controls biofilm formation in Vibrio 

cholerae: Biofilms in V. cholerae. Molecular Microbiology 50, 101–104. 

https://doi.org/10.1046/j.1365-2958.2003.03688.x 

Hamoen, L.W., Eshuis, H., Jongbloed, J., Venema, G., Sinderen, D., 1995. A small gene, 

designated comS, located within the coding region of the fourth amino acid-activation 

domain of srfA, is required for competence development in Bacillus subtilis. Mol 

Microbiol 15, 55–63. https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.1995.tb02220.x 

Hanzelka, B.L., Greenberg, E.P., 1995. Evidence that the N-terminal region of the Vibrio 

fischeri LuxR protein constitutes an autoinducer-binding domain. Journal of 

bacteriology 177, 815–817. https://doi.org/10.1128/JB.177.3.815-817.1995 

Hanzelka, B.L., Stevens, A.M., Parsek, M.R., Crone, T.J., Greenberg, E.P., 1997. Mutational 

analysis of the Vibrio fischeri LuxI polypeptide: critical regions of an autoinducer 

synthase. Journal of bacteriology 179, 4882–4887. 

https://doi.org/10.1128/JB.179.15.4882-4887.1997 

Hassan Abdel-Rhman, S., Mostafa El-Mahdy, A., El-Mowafy, M., 2015. Effect of Tyrosol and 

Farnesol on Virulence and Antibiotic Resistance of Clinical Isolates of Pseudomonas 

aeruginosa. BioMed Research International 2015, 456463. 

https://doi.org/10.1155/2015/456463 

Havarstein, L. S., Coomaraswamy, G., Morrison, D.A., 1995. An unmodified heptadecapeptide 

pheromone induces competence for genetic transformation in Streptococcus 

pneumoniae. Proceedings of the National Academy of Sciences 92, 11140–11144. 

https://doi.org/10.1073/pnas.92.24.11140 

Havarstein, Leiv Sigve, Diep, D.B., Nes, I.F., 1995. A family of bacteriocin ABC transporters 

carry out proteolytic processing of their substrates concomitant with export. Mol 

Microbiol 16, 229–240. https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.1995.tb02295.x 

Haycocks, J.R.J., Warren, G.Z.L., Walker, L.M., Chlebek, J.L., Dalia, T.N., Dalia, A.B., 

Grainger, D.C., 2019. The quorum sensing transcription factor AphA directly regulates 

natural competence in Vibrio cholerae. PLoS Genet 15, e1008362. 

https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008362 

Higgins, D.A., Pomianek, M.E., Kraml, C.M., Taylor, R.K., Semmelhack, M.F., Bassler, B.L., 

2007. The major Vibrio cholerae autoinducer and its role in virulence factor production. 

Nature 450, 883–886. https://doi.org/10.1038/nature06284 

Hirooka, K., Shioda, S., Okada, M., 2020. Identification of critical residues for the catalytic 

activity of ComQ, a Bacillus prenylation enzyme for quorum sensing, by using a simple 

bioassay system. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 84, 347–357. 

https://doi.org/10.1080/09168451.2019.1685371 

Hobbs, C.A., Bobay, B.G., Thompson, R.J., Perego, M., Cavanagh, J., 2010. NMR Solution 

Structure and DNA-binding Model of the DNA-binding Domain of Competence Protein 



32 

 

A. Journal of Molecular Biology 398, 248–263. 

https://doi.org/10.1016/j.jmb.2010.03.003 

Hogan, D.A., Sundstrom, P., 2009. The Ras/cAMP/PKA signaling pathway and virulence in 

Candida albicans. Future Microbiology 4, 1263–1270. 

https://doi.org/10.2217/fmb.09.106 

Hogan, D.A., Vik, Å., Kolter, R., 2004. A Pseudomonas aeruginosa quorum-sensing molecule 

influences Candida albicans morphology: Pseudomonas inhibition of C. albicans 

filamentation. Molecular Microbiology 54, 1212–1223. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2958.2004.04349.x 

Homer, C.M., Summers, D.K., Goranov, A.I., Clarke, S.C., Wiesner, D.L., Diedrich, J.K., 

Moresco, J.J., Toffaletti, D., Upadhya, R., Caradonna, I., Petnic, S., Pessino, V., Cuomo, 

C.A., Lodge, J.K., Perfect, J., Yates, J.R., Nielsen, K., Craik, C.S., Madhani, H.D., 2016. 

Intracellular Action of a Secreted Peptide Required for Fungal Virulence. Cell Host & 

Microbe 19, 849–864. https://doi.org/10.1016/j.chom.2016.05.001 

Hornby, J.M., Jensen, E.C., Lisec, A.D., Tasto, J.J., Jahnke, B., Shoemaker, R., Dussault, P., 

Nickerson, K.W., 2001. Quorum Sensing in the Dimorphic Fungus Candida albicans Is 

Mediated by Farnesol. Appl. Environ. Microbiol. 67, 2982–2992. 

https://doi.org/10.1128/AEM.67.7.2982-2992.2001 

Huntzinger, E., Boisset, S., Saveanu, C., Benito, Y., Geissmann, T., Namane, A., Lina, G., 

Etienne, J., Ehresmann, B., Ehresmann, C., Jacquier, A., Vandenesch, F., Romby, P., 

2005. Staphylococcus aureus RNAIII and the endoribonuclease III coordinately 

regulate spa gene expression. EMBO J 24, 824–835. 

https://doi.org/10.1038/sj.emboj.7600572 

Ishii, S., Yano, T., Hayashi, H., 2006. Expression and Characterization of the Peptidase Domain 

of Streptococcus pneumoniae ComA, a Bifunctional ATP-binding Cassette Transporter 

Involved in Quorum Sensing Pathway. J. Biol. Chem. 281, 4726–4731. 

https://doi.org/10.1074/jbc.M512516200 

Jahan, N., Potter, J.A., Sheikh, Md.A., Botting, C.H., Shirran, S.L., Westwood, N.J., Taylor, 

G.L., 2009. Insights into the Biosynthesis of the Vibrio cholerae Major Autoinducer 

CAI-1 from the Crystal Structure of the PLP-Dependent Enzyme CqsA. Journal of 

Molecular Biology 392, 763–773. https://doi.org/10.1016/j.jmb.2009.07.042 

Ji, G., 1997. Bacterial Interference Caused by Autoinducing Peptide Variants. Science 276, 

2027–2030. https://doi.org/10.1126/science.276.5321.2027 

Jobling, M.G., Holmes, R.K., 1997. Characterization of hapR , a positive regulator of the Vibrio 

cholerae HA/protease gene hap , and its identification as a functional homologue of the 

Vibrio harveyi luxR gene. Molecular Microbiology 26, 1023–1034. 

https://doi.org/10.1046/j.1365-2958.1997.6402011.x 

Johnsborg, O., Kristiansen, P.E., Blomqvist, T., Havarstein, L.S., 2006. A Hydrophobic Patch 

in the Competence-Stimulating Peptide, a Pneumococcal Competence Pheromone, Is 

Essential for Specificity and Biological Activity. Journal of Bacteriology 188, 1744–

1749. https://doi.org/10.1128/JB.188.5.1744-1749.2006 

Jung, J., Yu, K.O., Ramzi, A.B., Choe, S.H., Kim, S.W., Han, S.O., 2012. Improvement of 

surfactin production in Bacillus subtilis using synthetic wastewater by overexpression 

of specific extracellular signaling peptides, comX and phrC. Biotechnol. Bioeng. 109, 

2349–2356. https://doi.org/10.1002/bit.24524 

Karataş, A.Y., Cetin, S., Ozcengiz, G., 2003. The effects of insertional mutations in comQ, 

comP, srfA, spo0H, spo0A and abrB genes on bacilysin biosynthesis in Bacillus subtilis. 

Biochim. Biophys. Acta 1626, 51–56. 

Karlsson, D., Karlsson, S., Gustafsson, E., Normark, B.H., Nilsson, P., 2007. Modeling the 

regulation of the competence-evoking quorum sensing network in Streptococcus 



33 

 

pneumoniae. Biosystems 90, 211–223. 

https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2006.08.005 

Kavanaugh, J.S., Thoendel, M., Horswill, A.R., 2007. A role for type I signal peptidase in 

Staphylococcus aureus quorum sensing: A role for signal peptidase in S. aureus quorum 

sensing. Molecular Microbiology 65, 780–798. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2958.2007.05830.x 

Kelly, R.C., Bolitho, M.E., Higgins, D.A., Lu, W., Ng, W.-L., Jeffrey, P.D., Rabinowitz, J.D., 

Semmelhack, M.F., Hughson, F.M., Bassler, B.L., 2009. The Vibrio cholerae quorum-

sensing autoinducer CAI-1: analysis of the biosynthetic enzyme CqsA. Nat Chem Biol 

5, 891–895. https://doi.org/10.1038/nchembio.237 

Khalifah, R.G., 1971. The carbon dioxide hydration activity of carbonic anhydrase. I. Stop-flow 

kinetic studies on the native human isoenzymes B and C. J. Biol. Chem. 246, 2561–

2573. 

Klengel, T., Liang, W.-J., Chaloupka, J., Ruoff, C., Schröppel, K., Naglik, J.R., Eckert, S.E., 

Mogensen, E.G., Haynes, K., Tuite, M.F., Levin, L.R., Buck, J., Mühlschlegel, F.A., 

2005. Fungal Adenylyl Cyclase Integrates CO2 Sensing with cAMP Signaling and 

Virulence. Current Biology 15, 2021–2026. https://doi.org/10.1016/j.cub.2005.10.040 

Knutsen, E., Ween, O., Havarstein, L.S., 2004. Two Separate Quorum-Sensing Systems 

Upregulate Transcription of the Same ABC Transporter in Streptococcus pneumoniae. 

Journal of Bacteriology 186, 3078–3085. https://doi.org/10.1128/JB.186.10.3078-

3085.2004 

Koenig, R.L., Ray, J.L., Maleki, S.J., Smeltzer, M.S., Hurlburt, B.K., 2004. Staphylococcus 

aureus AgrA Binding to the RNAIII-agr Regulatory Region. Journal of Bacteriology 

186, 7549–7555. https://doi.org/10.1128/JB.186.22.7549-7555.2004 

Koirala, B., Hillman, R.A., Tiwold, E.K., Bertucci, M.A., Tal-Gan, Y., 2018. Defining the 

hydrophobic interactions that drive competence stimulating peptide (CSP)-ComD 

binding in Streptococcus pneumoniae. Beilstein J. Org. Chem. 14, 1769–1777. 

https://doi.org/10.3762/bjoc.14.151 

Koirala, B., Phillips, N.R., Tal-Gan, Y., 2019. Unveiling the Importance of Amide Protons in 

CSP:ComD Interactions in Streptococcus pneumoniae. ACS Med. Chem. Lett. 10, 880–

886. https://doi.org/10.1021/acsmedchemlett.9b00038 

Kuo, A., Blough, N.V., Dunlap, P.V., 1994. Multiple N-acyl-L-homoserine lactone 

autoinducers of luminescence in the marine symbiotic bacterium Vibrio fischeri. Journal 

of Bacteriology 176, 7558–7565. https://doi.org/10.1128/JB.176.24.7558-7565.1994 

Lanigan-Gerdes, S., Briceno, G., Dooley, A.N., Faull, K.F., Lazazzera, B.A., 2008. 

Identification of Residues Important for Cleavage of the Extracellular Signaling Peptide 

CSF of Bacillus subtilis from Its Precursor Protein. Journal of Bacteriology 190, 6668–

6675. https://doi.org/10.1128/JB.00910-08 

Lanigan-Gerdes, S., Dooley, A.N., Faull, K.F., Lazazzera, B.A., 2007. Identification of 

subtilisin, Epr and Vpr as enzymes that produce CSF, an extracellular signalling peptide 

of Bacillus subtilis. Mol Microbiol 65, 1321–1333. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2958.2007.05869.x 

Lazazzera, B.A., Kurtser, I.G., McQuade, R.S., Grossman, A.D., 1999. An autoregulatory 

circuit affecting peptide signaling in Bacillus subtilis. J. Bacteriol. 181, 5193–5200. 

Lee, M.S., Morrison, D.A., 1999. Identification of a new regulator in Streptococcus 

pneumoniae linking quorum sensing to competence for genetic transformation. J. 

Bacteriol. 181, 5004–5016. 

Lee, Y.-K., Yoon, B.-D., Yoon, J.-H., Lee, S.-G., Song, J.J., Kim, J.-G., Oh, H.-M., Kim, H.-

S., 2007. Cloning of srfA operon from Bacillus subtilis C9 and its expression in E. coli. 

Appl Microbiol Biotechnol 75, 567–572. https://doi.org/10.1007/s00253-007-0845-8 



34 

 

Lenz, D.H., Bassler, B.L., 2007. The small nucleoid protein Fis is involved in Vibrio cholerae 

quorum sensing. Mol Microbiol 63. https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.2006.05545.x 

Lenz, D.H., Mok, K.C., Lilley, B.N., Kulkarni, R.V., Wingreen, N.S., Bassler, B.L., 2004. The 

Small RNA Chaperone Hfq and Multiple Small RNAs Control Quorum Sensing in 

Vibrio harveyi and Vibrio cholerae. Cell 118, 69–82. 

https://doi.org/10.1016/j.cell.2004.06.009 

Lewis, H.A., Furlong, E.B., Laubert, B., Eroshkina, G.A., Batiyenko, Y., Adams, J.M., 

Bergseid, M.G., Marsh, C.D., Peat, T.S., Sanderson, W.E., Sauder, J.M., Buchanan, 

S.G., 2001. A Structural Genomics Approach to the Study of Quorum Sensing. Structure 

9, 527–537. https://doi.org/10.1016/S0969-2126(01)00613-X 

Lin, W., Kovacikova, G., Skorupski, K., 2005. Requirements for Vibrio cholerae HapR Binding 

and Transcriptional Repression at the hapR Promoter Are Distinct from Those at the 

aphA Promoter. Journal of Bacteriology 187, 3013–3019. 

https://doi.org/10.1128/JB.187.9.3013-3019.2005 

Lina, G., Jarraud, S., Ji, G., Greenland, T., Pedraza, A., Etienne, J., Novick, R.P., Vandenesch, 

F., 1998. Transmembrane topology and histidine protein kinase activity of AgrC, the 

agr signal receptor in Staphylococcus aureus. Molecular Microbiology 28, 655–662. 

https://doi.org/10.1046/j.1365-2958.1998.00830.x 

Lu, Y., Su, C., Unoje, O., Liu, H., 2014. Quorum sensing controls hyphal initiation in Candida 

albicans through Ubr1-mediated protein degradation. Proc Natl Acad Sci USA 111, 

1975–1980. https://doi.org/10.1073/pnas.1318690111 

Lu, Y., Su, C., Wang, A., Liu, H., 2011. Hyphal Development in Candida albicans Requires 

Two Temporally Linked Changes in Promoter Chromatin for Initiation and 

Maintenance. PLoS Biol 9, e1001105. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001105 

Luo, P., Morrison, D.A., 2003. Transient Association of an Alternative Sigma Factor, ComX, 

with RNA Polymerase during the Period of Competence for Genetic Transformation in 

Streptococcus pneumoniae. JB 185, 349–358. https://doi.org/10.1128/JB.185.1.349-

358.2003 

Lyon, G.J., Wright, J.S., Christopoulos, A., Novick, R.P., Muir, T.W., 2002. Reversible and 

Specific Extracellular Antagonism of Receptor-Histidine Kinase Signaling. J. Biol. 

Chem. 277, 6247–6253. https://doi.org/10.1074/jbc.M109989200 

Magnuson, R., Solomon, J., Grossman, A.D., 1994. Biochemical and genetic characterization 

of a competence pheromone from B. subtilis. Cell 77, 207–216. 

https://doi.org/10.1016/0092-8674(94)90313-1 

Martin, B., Soulet, A.-L., Mirouze, N., Prudhomme, M., Mortier-Barrière, I., Granadel, C., 

Noirot-Gros, M.-F., Noirot, P., Polard, P., Claverys, J.-P., 2013. ComE/ComE∼P 

interplay dictates activation or extinction status of pneumococcal X-state (competence): 

Dual control of early com promoters by ComE. Molecular Microbiology 87, 394–411. 

https://doi.org/10.1111/mmi.12104 

Mayer, F.L., Wilson, D., Hube, B., 2013. Candida albicans pathogenicity mechanisms. 

Virulence 4, 119–128. https://doi.org/10.4161/viru.22913 

More, M.I., Finger, L.D., Stryker, J.L., Fuqua, C., Eberhard, A., Winans, S.C., 1996. Enzymatic 

Synthesis of a Quorum-Sensing Autoinducer Through Use of Defined Substrates. 

Science 272, 1655–1658. https://doi.org/10.1126/science.272.5268.1655 

Morfeldt, E., Taylor, D., von Gabain, A., Arvidson, S., 1995. Activation of alpha-toxin 

translation in Staphylococcus aureus by the trans-encoded antisense RNA, RNAIII. 

EMBO J. 14, 4569–4577. 

Moscoso, M., Garcia, E., Lopez, R., 2006. Biofilm Formation by Streptococcus pneumoniae: 

Role of Choline, Extracellular DNA, and Capsular Polysaccharide in Microbial 

Accretion. Journal of Bacteriology 188, 7785–7795. https://doi.org/10.1128/JB.00673-

06 



35 

 

Nakagawa, S., Matsumoto, M., Katayama, Y., Oguma, R., Wakabayashi, S., Nygaard, T., Saijo, 

S., Inohara, N., Otto, M., Matsue, H., Núñez, G., Nakamura, Y., 2017. Staphylococcus 

aureus Virulent PSMα Peptides Induce Keratinocyte Alarmin Release to Orchestrate 

IL-17-Dependent Skin Inflammation. Cell Host & Microbe 22, 667-677.e5. 

https://doi.org/10.1016/j.chom.2017.10.008 

Neiditch, M.B., Federle, M.J., Miller, S.T., Bassler, B.L., Hughson, F.M., 2005. Regulation of 

LuxPQ Receptor Activity by the Quorum-Sensing Signal Autoinducer-2. Molecular 

Cell 18, 507–518. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2005.04.020 

Neiditch, M.B., Federle, M.J., Pompeani, A.J., Kelly, R.C., Swem, D.L., Jeffrey, P.D., Bassler, 

B.L., Hughson, F.M., 2006. Ligand-Induced Asymmetry in Histidine Sensor Kinase 

Complex Regulates Quorum Sensing. Cell 126, 1095–1108. 

https://doi.org/10.1016/j.cell.2006.07.032 

Ng, W.-L., Wei, Y., Perez, L.J., Cong, J., Long, T., Koch, M., Semmelhack, M.F., Wingreen, 

N.S., Bassler, B.L., 2010. Probing bacterial transmembrane histidine kinase receptor-

ligand interactions with natural and synthetic molecules. Proceedings of the National 

Academy of Sciences 107, 5575–5580. https://doi.org/10.1073/pnas.1001392107 

O’Brien, K.L., Wolfson, L.J., Watt, J.P., Henkle, E., Deloria-Knoll, M., McCall, N., Lee, E., 

Mulholland, K., Levine, O.S., Cherian, T., 2009. Burden of disease caused by 

Streptococcus pneumoniae in children younger than 5 years: global estimates. The 

Lancet 374, 893–902. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)61204-6 

Okada, M., Ishihara, A., Yamasaki, R., Tsuji, F., Hayashi, S., Usami, S., Sakagami, Y., 2014. 

A region corresponding to second aspartate-rich motif in tryptophan isoprenylating 

enzyme, ComQ, serves as a substrate-binding site. Bioscience, Biotechnology, and 

Biochemistry 78, 550–555. https://doi.org/10.1080/09168451.2014.891932 

Omer Bendori, S., Pollak, S., Hizi, D., Eldar, A., 2015. The RapP-PhrP Quorum-Sensing 

System of Bacillus subtilis Strain NCIB3610 Affects Biofilm Formation through 

Multiple Targets, Due to an Atypical Signal-Insensitive Allele of RapP. J. Bacteriol. 

197, 592–602. https://doi.org/10.1128/JB.02382-14 

Oslizlo, A., Stefanic, P., Dogsa, I., Mandic-Mulec, I., 2014. Private link between signal and 

response in Bacillus subtilis quorum sensing. Proceedings of the National Academy of 

Sciences 111, 1586–1591. https://doi.org/10.1073/pnas.1316283111 

Palková, Z., Forstová, J., 2000. Yeast colonies synchronise their growth and development. J. 

Cell. Sci. 113 ( Pt 11), 1923–1928. 

Palková, Z., Janderová, B., Gabriel, J., Zikánová, B., Pospíŝek, M., Forstová, J., 1997. 

Ammonia mediates communication between yeast colonies. Nature 390, 532–536. 

https://doi.org/10.1038/37398 

Pan, X., Heitman, J., 2002. Protein Kinase A Operates a Molecular Switch That Governs Yeast 

Pseudohyphal Differentiation. MCB 22, 3981–3993. 

https://doi.org/10.1128/MCB.22.12.3981-3993.2002 

Passador, L., Cook, J., Gambello, M., Rust, L., Iglewski, B., 1993. Expression of Pseudomonas 

aeruginosa virulence genes requires cell-to-cell communication. Science 260, 1127–

1130. https://doi.org/10.1126/science.8493556 

Pereira, C.S., Thompson, J.A., Xavier, K.B., 2013. AI-2-mediated signalling in bacteria. FEMS 

Microbiol Rev 37, 156–181. https://doi.org/10.1111/j.1574-6976.2012.00345.x 

Pestova, E.V., Håvarstein, L.S., Morrison, D.A., 1996.  Regulation of competence for genetic 

transformation in Streptococcus pneumoniae by an auto-induced peptide pheromone 

and a two-component regulatory system . Molecular Microbiology 21, 853–862. 

https://doi.org/10.1046/j.1365-2958.1996.501417.x 

Peterson, S.N., Sung, C.K., Cline, R., Desai, B.V., Snesrud, E.C., Luo, P., Walling, J., Li, H., 

Mintz, M., Tsegaye, G., Burr, P.C., Do, Y., Ahn, S., Gilbert, J., Fleischmann, R.D., 

Morrison, D.A., 2004. Identification of competence pheromone responsive genes in 



36 

 

Streptococcus pneumoniae by use of DNA microarrays: Pneumococcal competence and 

gene expression. Molecular Microbiology 51, 1051–1070. 

https://doi.org/10.1046/j.1365-2958.2003.03907.x 

Phan, Q.T., Myers, C.L., Fu, Y., Sheppard, D.C., Yeaman, M.R., Welch, W.H., Ibrahim, A.S., 

Edwards, J.E., Filler, S.G., 2007. Als3 Is a Candida albicans Invasin That Binds to 

Cadherins and Induces Endocytosis by Host Cells. PLoS Biol 5, e64. 

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0050064 

Piazza, F., Tortosa, P., Dubnau, D., 1999. Mutational analysis and membrane topology of 

ComP, a quorum-sensing histidine kinase of Bacillus subtilis controlling competence 

development. J. Bacteriol. 181, 4540–4548. 

Pinchas, M.D., LaCross, N.C., Dawid, S., 2015. An Electrostatic Interaction between BlpC and 

BlpH Dictates Pheromone Specificity in the Control of Bacteriocin Production and 

Immunity in Streptococcus pneumoniae. J. Bacteriol. 197, 1236–1248. 

https://doi.org/10.1128/JB.02432-14 

Pinheiro, J., Lisboa, J., Pombinho, R., Carvalho, F., Carreaux, A., Brito, C., Pöntinen, A., 

Korkeala, H., dos Santos, N.M.S., Morais-Cabral, J.H., Sousa, S., Cabanes, D., 2018. 

MouR controls the expression of the Listeria monocytogenes Agr system and mediates 

virulence. Nucleic Acids Research. https://doi.org/10.1093/nar/gky624 

Pozzi, G., Masala, L., Iannelli, F., Manganelli, R., Havarstein, L.S., Piccoli, L., Simon, D., 

Morrison, D.A., 1996. Competence for genetic transformation in encapsulated strains 

of Streptococcus pneumoniae: two allelic variants of the peptide pheromone. Journal of 

bacteriology 178, 6087–6090. https://doi.org/10.1128/JB.178.20.6087-6090.1996 

Qiu, R., Pei, W., Zhang, L., Lin, J., Ji, G., 2005. Identification of the Putative Staphylococcal 

AgrB Catalytic Residues Involving the Proteolytic Cleavage of AgrD to Generate 

Autoinducing Peptide. J. Biol. Chem. 280, 16695–16704. 

https://doi.org/10.1074/jbc.M411372200 

Ramage, G., Saville, S.P., Wickes, B.L., López-Ribot, J.L., 2002. Inhibition of Candida 

albicans Biofilm Formation by Farnesol, a Quorum-Sensing Molecule. AEM 68, 5459–

5463. https://doi.org/10.1128/AEM.68.11.5459-5463.2002 

Richardson, J.R., Armbruster, N.S., Günter, M., Biljecki, M., Klenk, J., Heumos, S., Autenrieth, 

S.E., 2019. PSM Peptides From Community-Associated Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus Impair the Adaptive Immune Response via Modulation of 

Dendritic Cell Subsets in vivo. Front. Immunol. 10, 995. 

https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.00995 

Řičicová, M., Kučerová, H., Váchová, L., Palková, Z., 2007. Association of putative 

ammonium exporters Ato with detergent-resistant compartments of plasma membrane 

during yeast colony development: pH affects Ato1p localisation in patches. Biochimica 

et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes 1768, 1170–1178. 

https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2007.02.011 

Roggiani, M., Dubnau, D., 1993. ComA, a phosphorylated response regulator protein of 

Bacillus subtilis, binds to the promoter region of srfA. Journal of Bacteriology 175, 

3182–3187. https://doi.org/10.1128/JB.175.10.3182-3187.1993 

Ruby, E.G., Urbanowski, M., Campbell, J., Dunn, A., Faini, M., Gunsalus, R., Lostroh, P., 

Lupp, C., McCann, J., Millikan, D., Schaefer, A., Stabb, E., Stevens, A., Visick, K., 

Whistler, C., Greenberg, E.P., 2005. Complete genome sequence of Vibrio fischeri: A 

symbiotic bacterium with pathogenic congeners. Proceedings of the National Academy 

of Sciences 102, 3004–3009. https://doi.org/10.1073/pnas.0409900102 

Schaefer, A.L., Val, D.L., Hanzelka, B.L., Cronan, J.E., Greenberg, E.P., 1996. Generation of 

cell-to-cell signals in quorum sensing: acyl homoserine lactone synthase activity of a 

purified Vibrio fischeri LuxI protein. Proceedings of the National Academy of Sciences 

93, 9505–9509. https://doi.org/10.1073/pnas.93.18.9505 



37 

 

Schallenberger, M.A., Niessen, S., Shao, C., Fowler, B.J., Romesberg, F.E., 2012. Type I Signal 

Peptidase and Protein Secretion in Staphylococcus aureus. Journal of Bacteriology 194, 

2677–2686. https://doi.org/10.1128/JB.00064-12 

Schauder, S., Shokat, K., Surette, M.G., Bassler, B.L., 2001. The LuxS family of bacterial 

autoinducers: biosynthesis of a novel quorum-sensing signal molecule: AI-2 

biosynthesis. Molecular Microbiology 41, 463–476. https://doi.org/10.1046/j.1365-

2958.2001.02532.x 

Schneider, K.B., Palmer, T.M., Grossman, A.D., 2002. Characterization of comQ and comX, 

Two Genes Required for Production of ComX Pheromone in Bacillus subtilis. Journal 

of Bacteriology 184, 410–419. https://doi.org/10.1128/JB.184.2.410-419.2002 

Schwartz, K., Sekedat, M.D., Syed, A.K., O’Hara, B., Payne, D.E., Lamb, A., Boles, B.R., 

2014. The AgrD N-Terminal Leader Peptide of Staphylococcus aureus Has Cytolytic 

and Amyloidogenic Properties. Infect. Immun. 82, 3837–3844. 

https://doi.org/10.1128/IAI.02111-14 

Sharkov, N.A., Cai, D., 2002. Discovery of Substrate for Type I Signal Peptidase SpsB from 

Staphylococcus aureus. J. Biol. Chem. 277, 5796–5803. 

https://doi.org/10.1074/jbc.M106849200 

Shimane, K., 2004. Mutational Analysis of the Helix-Turn-Helix Region of Bacillus subtilis 

Response Regulator DegU, and Identification of cis-Acting Sequences for DegU in the 

aprE and comK Promoters. Journal of Biochemistry 136, 387–397. 

https://doi.org/10.1093/jb/mvh127 

Silva, A.J., Parker, W.B., Allan, P.W., Ayala, J.C., Benitez, J.A., 2015. Role of 

methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase in Vibrio cholerae cellular 

communication and biofilm development. Biochemical and Biophysical Research 

Communications 461, 65–69. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2015.03.170 

Sitnikov, D.M., Schineller, J.B., Baldwin, T.O., 1995. Transcriptional regulation of 

bioluminesence genes from Vibrio fischeri. Mol Microbiol 17, 801–812. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.1995.mmi_17050801.x 

Solomon, J.M., Lazazzera, B.A., Grossman, A.D., 1996. Purification and characterization of an 

extracellular peptide factor that affects two different developmental pathways in 

Bacillus subtilis. Genes & Development 10, 2014–2024. 

https://doi.org/10.1101/gad.10.16.2014 

Spacapan, M., Danevčič, T., Mandic-Mulec, I., 2018. ComX-Induced Exoproteases Degrade 

ComX in Bacillus subtilis PS-216. Front. Microbiol. 9, 105. 

https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00105 

Srivastava, S.K., Rajasree, K., Fasim, A., Arakere, G., Gopal, B., 2014. Influence of the AgrC-

AgrA Complex on the Response Time of Staphylococcus aureus Quorum Sensing. 

Journal of Bacteriology 196, 2876–2888. https://doi.org/10.1128/JB.01530-14 

Staab, J.F., 1999. Adhesive and Mammalian Transglutaminase Substrate Properties of Candida 

albicans Hwp1. Science 283, 1535–1538. 

https://doi.org/10.1126/science.283.5407.1535 

Tehrani, G.A., Mirzaahmadi, S., Bandehpour, M., Kazemi, B., 2014. Coexpression of luxA and 

luxB genes of Vibrio fischeri in NIH3T3 mammalian cells and evaluation of its 

bioluminescence activities: Mammalian cell line expressing the lux genes of vibrio 

fischeri. Luminescence 29, 13–19. https://doi.org/10.1002/bio.2468 

Thoendel, M., Horswill, A.R., 2009. Identification of Staphylococcus aureus AgrD Residues 

Required for Autoinducing Peptide Biosynthesis. J. Biol. Chem. 284, 21828–21838. 

https://doi.org/10.1074/jbc.M109.031757 

Ting, Y.T., Batot, G., Baker, E.N., Young, P.G., 2015. Expression, purification and 

crystallization of a membrane-associated, catalytically active type I signal peptidase 



38 

 

from Staphylococcus aureus. Acta Crystallogr F Struct Biol Commun 71, 61–65. 

https://doi.org/10.1107/S2053230X1402603X 

Turgay, K., Hahn, Jeanette, Burghoorn, Jan, Dubnau, David, 1998. Competence in Bacillus 

subtilis is controlled by regulated proteolysis of a transcription factor. The EMBO 

Journal 17, 6730–6738. https://doi.org/10.1093/emboj/17.22.6730 

Turgay, K., Hamoen, L.W., Venema, G., Dubnau, D., 1997. Biochemical characterization of a 

molecular switch involving the heat shock protein ClpC, which controls the activity of 

ComK, the competence transcription factor of Bacillus subtilis. Genes & Development 

11, 119–128. https://doi.org/10.1101/gad.11.1.119 

Váchová, L., Hatáková, L., Čáp, M., Pokorná, M., Palková, Z., 2013. Rapidly Developing Yeast 

Microcolonies Differentiate in a Similar Way to Aging Giant Colonies. Oxidative 

Medicine and Cellular Longevity 2013, 1–9. https://doi.org/10.1155/2013/102485 

Váchová, L., Kučerová, H., Devaux, F., Úlehlová, M., Palková, Z., 2009. Metabolic 

diversification of cells during the development of yeast colonies. Environmental 

Microbiology 11, 494–504. https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2008.01789.x 

Váchová, L., Palková, Z., 2005. Physiological regulation of yeast cell death in multicellular 

colonies is triggered by ammonia. The Journal of Cell Biology 169, 711–717. 

https://doi.org/10.1083/jcb.200410064 

Visick, K.L., Foster, J., Doino, J., McFall-Ngai, M., Ruby, E.G., 2000. Vibrio fischeri lux Genes 

Play an Important Role in Colonization and Development of the Host Light Organ. 

Journal of Bacteriology 182, 4578–4586. https://doi.org/10.1128/JB.182.16.4578-

4586.2000 

Wang, B., Zhao, A., Novick, R.P., Muir, T.W., 2014. Activation and Inhibition of the Receptor 

Histidine Kinase AgrC Occurs through Opposite Helical Transduction Motions. 

Molecular Cell 53, 929–940. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2014.02.029 

Wang, C.Y., Patel, N., Wholey, W.-Y., Dawid, S., 2018. ABC transporter content diversity in 

Streptococcus pneumoniae impacts competence regulation and bacteriocin production. 

Proc Natl Acad Sci USA 115, E5776–E5785. https://doi.org/10.1073/pnas.1804668115 

Wang, R., Braughton, K.R., Kretschmer, D., Bach, T.-H.L., Queck, S.Y., Li, M., Kennedy, 

A.D., Dorward, D.W., Klebanoff, S.J., Peschel, A., DeLeo, F.R., Otto, M., 2007. 

Identification of novel cytolytic peptides as key virulence determinants for community-

associated MRSA. Nat Med 13, 1510–1514. https://doi.org/10.1038/nm1656 

Weber, K., Sohr, R., Schulz, B., Fleischhacker, M., Ruhnke, M., 2008. Secretion of E,E-

Farnesol and Biofilm Formation in Eight Different Candida Species. AAC 52, 1859–

1861. https://doi.org/10.1128/AAC.01646-07 

Wei, Y., Ng, W.-L., Cong, J., Bassler, B.L., 2012. Ligand and antagonist driven regulation of 

the Vibrio cholerae quorum-sensing receptor CqsS: CqsS regulation. Molecular 

Microbiology 83, 1095–1108. https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.2012.07992.x 

Wei, Y., Perez, L.J., Ng, W.-L., Semmelhack, M.F., Bassler, B.L., 2011. Mechanism of Vibrio 

cholerae Autoinducer-1 Biosynthesis. ACS Chem. Biol. 6, 356–365. 

https://doi.org/10.1021/cb1003652 

Weinrauch, Y., Msadek, T., Kunst, F., Dubnau, D., 1991. Sequence and properties of comQ, a 

new competence regulatory gene of Bacillus subtilis. J. Bacteriol. 173, 5685–5693. 

https://doi.org/10.1128/jb.173.18.5685-5693.1991 

Wholey, W.-Y., Kochan, T.J., Storck, D.N., Dawid, S., 2016. Coordinated Bacteriocin 

Expression and Competence in Streptococcus pneumoniae Contributes to Genetic 

Adaptation through Neighbor Predation. PLoS Pathog 12, e1005413. 

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1005413 

World Health Organistaion [WWW Document], 2012. URL 

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/estimates/Pneumo

_hib/en/ 



39 

 

Yang, M., Frey, E.M., Liu, Z., Bishar, R., Zhu, J., 2010. The Virulence Transcriptional 

Activator AphA Enhances Biofilm Formation by Vibrio cholerae by Activating 

Expression of the Biofilm Regulator VpsT. Infection and Immunity 78, 697–703. 

https://doi.org/10.1128/IAI.00429-09 

Yang, Y., Cornilescu, G., Tal-Gan, Y., 2018. Structural Characterization of Competence-

Stimulating Peptide Analogues Reveals Key Features for ComD1 and ComD2 Receptor 

Binding in Streptococcus pneumoniae. Biochemistry 57, 5359–5369. 

https://doi.org/10.1021/acs.biochem.8b00653 

Yang, Y., Koirala, B., Sanchez, L.A., Phillips, N.R., Hamry, S.R., Tal-Gan, Y., 2017. 

Structure–Activity Relationships of the Competence Stimulating Peptides (CSPs) in 

Streptococcus pneumoniae Reveal Motifs Critical for Intra-group and Cross-group 

ComD Receptor Activation. ACS Chem. Biol. 12, 1141–1151. 

https://doi.org/10.1021/acschembio.7b00007 

Zhang, L., Gray, L., Novick, R.P., Ji, G., 2002. Transmembrane Topology of AgrB, the Protein 

Involved in the Post-translational Modification of AgrD in Staphylococcus aureus. J. 

Biol. Chem. 277, 34736–34742. https://doi.org/10.1074/jbc.M205367200 

Zhang, L., Ji, G., 2004. Identification of a Staphylococcal AgrB Segment(s) Responsible for 

Group-Specific Processing of AgrD by Gene Swapping. Journal of Bacteriology 186, 

6706–6713. https://doi.org/10.1128/JB.186.20.6706-6713.2004 

Zhang, L., Lin, J., Ji, G., 2004. Membrane Anchoring of the AgrD N-terminal Amphipathic 

Region Is Required for Its Processing to Produce a Quorum-sensing Pheromone in 

Staphylococcus aureus. J. Biol. Chem. 279, 19448–19456. 

https://doi.org/10.1074/jbc.M311349200 

Zhu, J., Dizin, E., Hu, X., Wavreille, A.-S., Park, J., Pei, D., 2003. S -Ribosylhomocysteinase 

(LuxS) Is a Mononuclear Iron Protein †. Biochemistry 42, 4717–4726. 

https://doi.org/10.1021/bi034289j 

Zhu, J., Winans, S.C., 1998. Activity of the quorum-sensing regulator TraR of Agrobacterium 

tumefaciens is inhibited by a truncated, dominant defective TraR-like protein. Mol 

Microbiol 27, 289–297. https://doi.org/10.1046/j.1365-2958.1998.00672.x 

Zhu, L., Lin, J., Kuang, Z., Vidal, J.E., Lau, G.W., 2015. Deletion analysis of Streptococcus 

pneumoniae late competence genes distinguishes virulence determinants that are 

dependent or independent of competence induction: Competence-regulated virulence in 

pneumococcus. Molecular Microbiology 97, 151–165. 

https://doi.org/10.1111/mmi.13016 

Zikánová, B., Kuthan, M., Řičicová, M., Forstová, J., Palková, Z., 2002. Amino acids control 

ammonia pulses in yeast colonies. Biochemical and Biophysical Research 

Communications 294, 962–967. https://doi.org/10.1016/S0006-291X(02)00589-2 

 


