
ABSTRAKT 

 

Biofilmy jsou běžným způsobem růstu kvasinek, ve kterém buňky přilnou k sobě 

navzájem a přilnou k abiotickým povrchům za vzniku komplexních mnohobuněčných 

struktur. Společný život v biofilmech poskytuje buňkám množství výhod ve srovnání 

s planktonním způsobem růstu. Mezi ně patří především ochrana před vlivy vnějšího 

prostředí a rezistence. Biofilmy se nacházejí v mnoha prostředích a hrají důležitou rolí 

v průmyslu. Biofilmy však mohou být také velmi nebezpečné v klinických 

podmínkách. Existuje tedy velký zájem o studium biofilmů a o jejich eliminaci. 

V této práci jsme použili biofilm divokých kvasinek Saccharomyces cerevisiae 

jako ideální systém pro zkoumání potenciálních funkcí kvasinkového Cyc8-Tup1 

transkripčního corepresorového komplexu při regulaci buněčné adheze a tvorby 

biofilmu na agarovém živném médiu a na rozhraní pevná látka-kapalina. Zjistili jsme, 

že, oproti původnímu očekávání, Cyc8p a Tup1p antagonisticky kontrolují tvorbu 

strukturovaných biofilmových kolonií na agaru a expresi genu FLO11. Samotný 

Cyc8p působí jako klíčový represor FLO11, zatímco Tup1p podporuje tvorbu kolonií 

biofilmu a indukuje expresi FLO11 inhibováním represivní funkce Cyc8p a prevencí 

degradace Flo11p pravděpodobně mechanismem zahrnujícím inhibici extracelulární 

proteázy. Navíc Cyc8p a Tup1p antagonisticky reguluje take další rysy typické pro 

kolonieové biofilmy, jako jsou tvorba vláken propojujících buňky a buněčná 

invazivita. Na druhé straně oba proteiny ve shodě potlačují flokulaci buněk, protože 

delece TUP1 nebo snížení exprese CYC8 vedly ke vzniku makroskopických vloček 

(shluků buněk). 

V souladu s výsledky ohledně regulace tvorby biofilmu na pevném médiu, 

antagonistické účinky Cyc8p a Tup1p byly také prokázány při tvorbě biofilmů na 

rozhraní pevná látka-kapalina. Poskytli jsme experimentální důkaz, že Cyc8p a Tup1p 

jsou klíčové regulátory ve dvou krocích vývojového životního cyklu biofilmu S. 

cerevisiae - buněčná adheze (následovaná tvorbou biofilmu) a disperze biofilmu. 



První krok - organizace adheze a biofilmu je naopak regulován Tup1p (aktivátor) a 

Cyc8p (represor), zatímco disperze biofilmu je řízena pomocí Cyc8p a je závislá na 

hladině glukózy v prostředí. Ukázali jsme, že i nízká hladina glukózy (srovnatelná 

například s hladinou glukózy v krvi) je dostatečná k narušení biofilmu a uvolnění 

planktonických buněk. 

V souhrnu výše zmíněné výsledky ukázaly, že Flo11p je klíčovým faktorem při 

abiotické adhezi a tvorbě biofilmu a dalších typických vlastnostech kolonií biofilmu, 

které jsou pozitivně regulovány Tup1p a negativně kontrolovány pomocí Cyc8p. 
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