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Abstrakt

Kvasinky, ač se jedná o jednobuněčné mikroorganismy, v přirozených podmínkách vytvářejí 

složité mnohobuněčné útvary, jako jsou například biofilmy a kolonie. V rámci těchto útvarů následně  

probíhají děje, jako buněčná diferenciace, specializace jednotlivých buněčných populací a buněčná  

signalizace, typické pro mnohobuněčné organismy. V literárním úvodu této práce je shrnut přehled 

současných znalostí o vývoji biofilmů a kolonií, a to především druhu Saccharomyces cerevisiae, jako 

modelovém  organismu,  a  některých  vybraných  regulací,  které  jsou  důležité  pro  tvorbu 

mnohobuněčných struktur. Ve výsledkové části se zaměřuji na dva směry výzkumu. První z nich je 

směřován na mechanizmy podílející se na tvorbě mnohobuněčných struktur. Při studiu formování SLI  

biofilmů  (biofilmů  na  rozhraní  pevný  povrch/kapalina)  jsme  zdokumentovali  antagonistickou  roli 

regulátorů  CYC8 a  TUP1 na jejich utváření  a  také jsme popsali  vliv  přítomnosti glukózy  na vývoj 

a stabilitu SLI biofilmů kmene BR-F. Při této příležitosti jsme vyvinuli zobrazovací metodu, díky které  

jsme schopni za fyziologických podmínek připravit a pomocí mikroskopie pozorovat vnitřní strukturu 

(svislý průřez) SLI biofilmů i nárůstů neadherovaných buněk. Dále jsme popsali  principy distribuce 

buněk při růstu obřích kolonií a zavedli model distribuce „panter“ pro strukturované kolonie kmene  

BR-F a model distribuce „zebra“ u hladkých kolonií kmene BY4742. Dále jsme zmapovali osud buněk 

v průběhu tvorby a vývoje obou typů obřích kolonií.

V druhé části práce jsme se zaměřili na výzkum vlivu mitochondrií, potažmo mitochondriální 

retrográdní regulace a jejího významu pro diferenciaci hladké kolonie kmene BY4742. Zjistili jsme, že  

v diferencované kvasinkové kolonii můžeme rozlišit tři způsoby regulace RTG dráhou v závislosti na 

regulovaných proteinech a také na aktivitě TOR dráhy, a to Ato-větev, Cit2-větev a „viability“ větev 

RTG regulace, kdy každá z těchto větví reguluje specifické cíle v rozdílné části kolonie. Také jsme 

identifikovali velké množství nových cílových proteinů RTG dráhy. Kromě klasické regulace, kdy RTG 

dráha  aktivuje  expresi  vybraných  proteinů,  jsme popsali  i  velkou  skupinu  genů,  podílející  se  na 

mitochondriální translaci, která je RTG dráhou negativně regulována. Naše výsledky ukazují, že RTG 

dráha  hraje  v  rámci  diferencované  kolonie  komplexní  a  důležitou  roli  v  aktivaci  vybraných 

metabolických procesů a v adaptaci a přežívání buněk. 

Klíčová slova: Saccharomyces cerevisiae, SLI biofilm, strukturovaná kolonie, hladká kolonie, buněčná 

diferenciace, FLO11, CYC8, TUP1, RTG dráha
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Abstract

Although yeasts are unicellular microorganisms, they form complex multicellular formations 

such as biofilms and colonies under natural conditions. Within these structures, processes such as 

cell differentiation, specialization by particular cell populations and cell signalling, which are typical of  

multicellular  organisms,  take place.  The literature  introduction to this  thesis  summarizes  current  

knowledge regarding the development of biofilms and colonies,  in particular those of  the model  

organism,  Saccharomyces  cerevisiae,  and  some  selected  regulations  that  are  important  for  the 

formation of multicellular structures. In the results section, I focus on two lines of research. The first  

is directed towards mechanisms, involved in the formation of multicellular structures. In studying the  

formation  of  SLI  biofilms  (biofilms  at  the  solid/liquid  interface),  we  have  documented  the 

antagonistic role of the regulators  CYC8 and  TUP1 in their formation and have also described the 

effect of the presence of glucose on the development and stability of SLI biofilms of strain BR-F.  

During this study we[D1]  have developed an imaging method that allows us to prepare and observe 

the internal structure (vertical cross-section) of SLI biofilms, as well as the growth of unattached cells,  

under  physiological  conditions  using  microscopy.  We  have  also  described  the  principles  of  cell  

distribution during giant colony growth and introduced a "panther" distribution model for structured 

colonies of strain BR-F and a "zebra" distribution model for smooth colonies of strain BY4742. We 

also mapped cell fate during the formation and development of both types of giant colonies.

In the second part of the work, we focused on investigating the influence of mitochondria, i.e.  

mitochondrial retrograde regulation, and its importance for smooth colony differentiation of strain 

BY4742.  We found that in  a differentiated yeast  colony we can distinguish three modes of  RTG 

pathway  regulation,  depending  on  the  regulated  proteins  and  also  on  the  activity  of  the  TOR  

pathway. These are the Ato-branch, the Cit2-branch and the "viability" branch of RTG regulation, and 

each of these branches regulates specific targets in different parts of the colony. We also identified a 

large number of novel target proteins of the RTG pathway. In addition to classical regulation, where  

the RTG pathway activates the expression of selected proteins, we have described a large group of  

genes involved in mitochondrial translation that are negatively regulated by the RTG pathway. Our 

results show that the RTG pathway plays a complex and important role in the activation of selected 

metabolic processes and in cell adaptation and survival within the differentiated colony.

 

Keywords:  Saccharomyces  cerevisiae,  SLI  biofilm,  structured  colony,  smooth  colony,  cell 

differentiation, FLO11, CYC8, TUP1, RTG pathway
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Seznam zkratek

Zkratka Anglický význam Český překlad

AA-RDC Acetic acid Regulated cell death
Regulovaná buněčná smrt indukovaná 

kyselinou octovou

CCR Carbon catabolite repression Uhlíková katabolická represe

DNA Deoxyribonucleic acid Deoxyribonukleová kyselina

ECM Extracellular matrix Extracelulární (mezibuněčná) hmota

GFP Green fluorescent protein Zelený fluorescenční protein

GM Glycerol medium Glycerolové médium

MDR Multidrug resistance Mnohočetná léková rezistence

PDC Programmed cell death Programovaná buněčná smrt

PKA Protein kinase A Proteinkináza A

RNA Ribonucleic acid Ribonukleová kyselina

ROS Reactive oxygen species Volné kyslíkové radikály

RTG Mitochondrial retrograde pathway Mitochondriální retrográdní dráha

SPS Amino acid sensor system Senzorový systém aminokyselin

TCA Tricarboxylic acid cycle Citrátový (Krebsův) cyklus

TOR Target of rapamycin Cíl rapamycinu

TORC1 Target of rapamycin complex 1 Cíl rapamycinu komplexu 1

YCD Yeast cell death Regulovaná buněčná smrt u kvasinek

YEG Yeast Extract Glucose medium Glukózové médium

SLI Solid–liquid interface Rozhraní pevná látka - kapalina
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1. Úvod

Kvasinky  druhu  Saccharomyces  cerevisiae byly  pro  lidstvo  vždy  nesmírně  důležité.  Už  od 

pravěku je člověk využívá při výrobě chleba, piva a vína. V modernější době nám tyto mikroorganismy  

znovu ukázaly svoji důležitost, a to v molekulární biologii, kde jsou modelovým organismem klíčovým 

pro výzkumu základních procesů probíhajících v jednotlivých eukaryotních buňkách. V laboratorních 

podmínkách  se  však  často  ke  kvasinkám  přistupovalo  a  přistupuje  jako  k  jednobuněčným 

organismům.  Avšak  v  přírodních  podmínkách  kvasinky  vytvářejí  převážně  složité  a  vysoce 

organizované  mnohobuněčné  struktury,  například  biofilmy  a  kolonie.  Existence  v  buněčných 

komunitách tvořících tyto struktury umožňuje kvasinkám lépe přežívat nepříznivé přírodní podmínky.  

Navíc  tvorba  a  vývoj  těchto  struktur  vyžadují  spuštění  procesů,  které  jsou  charakteristické  pro 

mnohobuněčné  organismy,  a  to  například  buněčné  diferenciace  a  specializace  jednotlivých 

buněčných populací a komunikace mezi buňkami.

Při  studiu  této  problematiky  nás  nežene  pouze  touha  po  vědění.  Pochopení  základních 

mechanismů zodpovědných za  formování  mnohobuněčných struktur  je  důležité  i  z  medicínského 

hlediska.  Například  tvorba  biofilmů  je  významným  faktorem  virulence  pro  patogenní  kvasinky  a 

zvyšuje jejich rezistenci k léčivům. Dále také byly popsány paralely mezi procesy probíhajícími ve 

vyvíjející se kvasinkové kolonii a procesy týkajícími se tvorby nádorů.
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2. Cíle práce

Cílem  této  práce  bylo  prohloubit  naše  poznatky  o  vývoji  a  diferenciaci  mnohobuněčných 

struktur kvasinky Saccharomyces cerevisiae a to se zaměřením především na:

 Objasnění dějů a regulačních mechanismů podílejících se na vývoji  struktury SLI  biofilmů, 

strukturovaných (biofilmových) a hladkých kolonií

 Identifikaci mechanismů diferenciace v hladkých koloniích a vlivu stavu mitochondrií v rámci 

kolonie

 Vyvinutí metod,  které nám  pomohou  lépe  popsat  vývoj  a  diferenciaci  mnohobuněčných 

struktur
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3. Literární úvod

Mikrobiologie byla donedávna vědou jedné buňky a zaměřovala se na její chování většinou za  

optimálních  a  stabilních  podmínek.  Tento  přístup  je  výhodný,  pokud  je  cílem  studovat  základní  

mechanismy na úrovni  buňky.  Nezjistíme tak příliš  o  podmínkách,  ve  kterých se mikroorganismy  

nacházejí a fungují v přírodě. V přirozených podmínkách se musí mikroorganismy často vyrovnávat 

s mnoha  nepříznivými  přírodními  situacemi  pomocí  tvorby  mnohobuněčných  útvarů,  jakými  jsou 

například biofilmy a kolonie. Tvorba a vývoj těchto struktur vyžadují  spuštění procesů, které jsou 

charakteristické pro mnohobuněčné organismy, jako jsou buněčná diferenciace a komunikace mezi 

buňkami. Navíc se často nejedná o jednodruhová společenstva, ale o vícedruhová konsorcia,  kde  

dochází k výměně metabolitů mezi  jednotlivými druhy, které díky tomu přežívají.  Mnohobuněčný  

život  napomáhá  mikroorganismům  lépe  přežít  hladovění,  nedostatek  vody  a  jiné  nepříznivé 

podmínky a často pomáhá buňkám odolávat chemikáliím v okolí,  například antibiotikům. Studium 

mikrobiálních komunit je nejvíce zkoumáno na bakteriálních společenstvech, ale důležité je i studium 

eukaryotních mikrobiálních společenstev (Váchová et al., 2012; Giaouris et al., 2015; Cordero a Datta, 

2016).  Několik  následujících  kapitol  se  bude věnovat  představení  kvasinkových mnohobuněčných 

populací, charakterizaci jejich typických rysů a vlastností důležitých pro jejich vývoj a popsat některé  

regulace,  které  mohou  být  klíčové  při  jejich  vývoji.  Hlavním  cílem  této  rešerše  bude  popsat 

utváření biofilmů a kolonií  kvasinek  S.  cerevisiae a některých vybraných mechanismů, které se na 

jejich vývoji spolupodílejí.

3.1 Mikrobiální mnohobuněčné struktury

Kvasinky,  ač  se  jedná  o  jednobuněčné  mikroorganismy,  dokáží  vytvořit  složité  komplexní 

útvary, ve kterých probíhají diferenciace, signalizace mezi buňkami a tvorba specifických buněčných 

subpopulací. Základní typy kvasinkových komunit se dají rozdělit  mimo jiné i na základě struktury 

a podmínek, ve kterých se nacházejí. Základními kvasinkovými strukturami jsou  floky, flóry, biofilmy, 

maty, stopky a kolonie. Floky jsou agregáty buněk v tekutých třepaných kulturách. Flóry jsou typy 

biofilmů nacházející se v tenké vrstvě na rozhraní tekutiny a vzduchu. Biofilmy, v užším smyslu, jsou  

strukturami, které rostou na rozhraní pevných povrchů (například plastů) a tekutého prostředí. Maty,  

stopky  a  kolonie  jsou  kompaktní  struktury,  jež  rostou  na  pevném  podkladu.  Maty  jsou  povlaky 

kvasinek, které rostou na plotnách s nízkou koncentrací agaru (0,3 % agaru), jedná se o přechod mezi  

biofilmy a koloniemi. Stopky jsou útvary s velmi úzkou bází rostoucí do výšky, zatímco kolonie jsou 
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relativně kompaktnějšími útvary buněk se širší bází (Obrázek 1) (Honigberg, 2011; Váchová a Palková, 

2018).

Obrázek 1: Schematické znázornění různých typů mnohobuněčných struktur tvořených kvasinkovými 
buňkami (Váchová a Palková, 2018).

3.2 Kvasinkové biofilmy

Jako biofilmy bychom mohli označit útvary, které vznikají na rozhraní různých prostředí. Přesně 

definovat, co to je biofilm, je značně problematické, svým způsobem existuje plynulý přechod od  

struktur klasických biofilmů, na rozhraní pevného povrchu a tekutiny, přes maty, na rozhraní velmi  
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řídkého agaru (zhruba 0,3 % agar), po biofilmové kolonie, rostoucí na pevnějším podkladu (2 % agar).  

Mezi biofilmy se řadí i flóry, které jsou na rozhraní tekutiny a vzduchu (Šťovíček et al., 2010; Váchová 

a Palková, 2018). V současné době je široce přijímán názor, že pro mnoho mikroorganismů v přírodě 

je  růst  v  biofilmu  přirozenější  než  růst  v  suspenzní  kultuře,  který  se  hodně  využívá  při  práci  

s mikroorganismy v laboratoři.  V této práci bereme biofilmy jako společenstva buněk na rozhraní 

vodní a pevné fáze, které jsou pevně adherované k biotickému nebo abiotickému povrchu a které  

tvoří  extracelulární  hmotu  (ECM)  složenou  primárně  z  polysacharidů,  jež  slouží  jako 

strukturní matrice. Mikroorganismy v biofilmu mají nižší růstovou rychlost, ale zvýšenou odolnost k 

antimykotikům.  V literatuře  je  věnována  velká  pozornost  bakteriálním  biofilmům,  hlavně 

z medicínského hlediska, kdy jejich vyšší odolnost vůči antibiotikům způsobuje větší nebezpečí pro  

pacienty. Kvasinkové biofilmy však zůstaly upozaděny, i když některé kvasinky jsou nebezpečnými  

patogeny. Nejvíce studovaným modelem jsou kvasinky rodu  Candida a především patogenní druh 

Candida albicans, který způsobuje časté povrchové a systémové infekce, jež jsou obtížně léčitelné a 

mohou vést až k úmrtí pacienta (Nobile a Johnson, 2015; Gulati a Nobile, 2017; Cavalheiro a Teixeira,  

2018).

Všeobecně  je  biofilm  dynamickou  strukturou,  která  má  tři  fáze  vývoje  (časnou,  střední  a  

pozdní), kdy v časné fázi dochází k uchycení buněk, které slouží jako základ biofilmu. Ve střední fázi  

probíhá  diferenciace  buněk  a  tvorba  ECM.  V  pozdní  fázi  je  biofilm  plně  vyvinutý  a  dochází  k 

uvolňování buněk do okolí. Průběh jednotlivých fází se může lišit podle druhu kvasinky, materiálu, na  

kterém rostou, a životních podmínek v okolí, například dostupnosti živin (Obrázek 2) (Chandra et al., 

2001; Cavalheiro a Teixeira, 2018).

Obrázek 2: Model vývoje biofilmů rodu Candida (Cavalheiro a Teixeira, 2018).
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Nejlépe je popsán vývoj biofilmu C. albicans, který je tvořen třemi typy buněk, a to kulatými 

kvasinkovými buňkami, pseudohyfami a hyfami. V časné fázi vývoje (zhruba do dvou hodin) dochází  

k uchycení kulatých kvasinkových buněk (blastospor) k povrchu a růstu mikrokolonií. Ve střední části 

vývoje biofilmu se mikrokolonie spojují do biofilmu a nastává buněčná diferenciace, kdy se v populaci  

začínají tvořit hyfy a pseudohyfy. Buňky biofilmu začínají také produkovat ECM.  V pozdní fázi dochází 

k  maturaci  biofilmu,  který  je  tvořen  složitou  sítí  několika  vrstev  hyfálních,  pseudohyfálních 

a kvasinkových buněk, obalených ECM. Z  plně vyvinutého biofilmu (což trvá zhruba 24 hodin)  se  

následně uvolňují blastospory a celý cyklus se může opakovat. Pro  C. albicans platí, že v laboratoři 

tvoří biofilmy na několika různých substrátech a v mnoha různých typech médií, což může ovlivňovat  

jejich vývoj. Tento model vývoje platí i pro biofilmy tvořené  in vivo  (Chandra et al., 2001; Gulati a 

Nobile, 2017; Cavalheiro a Teixeira, 2018).

Vývoj  biofilmů  C.  albicans řídí  rozsáhlá  transkripční  síť.  Pomocí  studia  deleční  knihovny 

transkripčních faktorů  in vitro a  in vivo bylo popsáno šest hlavních regulačních okruhů, které jsou 

řízeny pomocí šesti hlavních regulátorů (kódovaná geny  EFG1,  TEC1,  BCR1,  NDT80,  BRG1 a  ROB1) 

(Nobile et al., 2012), nezbytných pro vývoj biofilmu (Obrázek 3).

Obrázek 3: Schéma transkripční regulační sítě řídící růst a vývoj biofilmu C. albicans – aktivátory jsou 
zeleně a represory červeně (Cavalheiro a Teixeira, 2018).
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Klíčovým  krokem  při  vývoji  biofilmu  je  uchycení  buněk  k  biotickému  nebo  abiotickému 

podkladu, hlavním pozitivním regulátorem adheze je Bcr1p (Nobile a Mitchell, 2005). Kromě něj se se 

tohoto kroku účastní i další regulátory, a to Snf5p přes regulaci Ace2p (Finkel et al., 2012). Cílovými 

proteiny regulace pomocí Bcr1p jsou především adheziny ALS rodiny (sekvence podobná aglutininu), 

například Als1p, Als3p, nebo HWP rodiny (protein hyfové stěny), jako Hwp1p (Nobile et al., 2006; de 

Groot et al., 2013).

Dalším krokem vývoje biofilmu je buněčná diferenciace a tvorba hyf. Ty přispívají v biofilmech 

k celkové architektonické stabilitě biofilmu a fungují jako podpůrné lešení. Jejich tvorba je regulována 

transkripčními faktory Efg1p, Tec1p Ndt80p a Rob1p (Nobile et al., 2012; Ramage et al., 2012).

Důležitou součástí biofilmu je ECM, která se u C. albicans skládá hlavně ze 40 % sacharidů (z 

toho je 32 % glukóza), 5 % proteinů, 3,3 % hexosaminů a 0,5 % kyseliny uronové (Baillie a Douglas, 

2000;  Al-Fattani  a  Douglas,  2006).  Tvorba  ECM  je  regulována  pomocí  Csr1p,  která  negativně 

kontroluje koncentraci β-1,3-glukanu přítomného v ECM (Nobile et al., 2009).

Poslední fází  vývoje biofilmu je disperze,  během níž buňky uvolněné z  biofilmu mají  oproti 

buňkám  z  třepaných  kultur  zvýšenou  adhezi  a  schopnost  tvořit  biofilmy.  Uvolňování  buněk  je  

regulováno pomocí regulátorů Ume6p,  Pes1p a Nrg1p, kdy nadprodukce Ume6p má za následek  

snížení  počtu  uvolňovaných  buněk,  zatímco  nadprodukce  Pes1p  nebo  Nrg1p  zvyšuje  množství  

uvolňovaných buněk (Uppuluri et al., 2010a; Uppuluri et al., 2010b).

3.2.1 Biofilmy S. cerevisiae

Na rozdíl od biofilmů C. albicans, o biofilmech S. cerevisiae je toho známo relativně málo. Bylo 

prokázáno,  že  buňky  S.  cerevisiae dokáží  adherovat  k  plastům  (jako  jsou  polypropylen 

a polyvinylchlorid) a také že snížená koncentrace glukózy zvyšuje adhezi buněk. Zároveň tato adheze 

je závislá na proteinu Flo11p a při jeho deleci nedochází k uchycení buněk (Reynolds a Fink, 2001). 

Regulace  adheze  přes  Flo11p  v  biofilmech  může  být  realizována  přes  proteinkinázu  A  Tpk3p 

(Andersen  et  al.,  2014) (více  o  regulaci  FLO11 při  vývoji  biofilmů v  kapitole  3.4.1).  Tyto  zjištění 

prokázali, že u kmene Σ1278b S. cerevisiae a u kmenů od něho odvozených může dojít k první fázi 

vývoje  biofilmů  (Reynolds  a  Fink,  2001).   Během  vývoje  biofilmu  dochází  také  ke  změnám  v 

metabolické  aktivitě  buněk.  Použitím  barvení  pomocí  FUN-1,  kde  dochází  k  barvení  vakuoly 

metabolicky aktivních buněk, bylo zjištěno, že buňky v mladém – 4 hodiny starém – biofilmu jsou 

výrazně více metabolicky aktivní než v maturovaném, 48 hodin starém, biofilmu (Obrázek 4). Dále se 

zjistilo,  že  pouze  rostoucí  buňky  z mladého  biofilmu  jsou  citlivé  k  fungistatickým  léčivům  jako 

voriconazole  (VOR)  či  flucytosine  (5FC)  a jsou  usmrceny  pomocí  caspofunginu  (CAS).  Pouze 
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amphotericin  B  (AmB)  je  účinný  v  zabíjení  mladých  i  maturovaných  biofilmů  kmene  Σ1278b  S. 

cerevisiae. To ukazuje, že v tomto případě rezistence k antimykotikům v biofilmu je spíše způsobená 

větším množstvím stacionárních buněk (Bojsen et al., 2014).

Studie na biofilmech ukázaly důležitost quorum sensing molekul.  Tvorba biofilmu může být  

regulována  pomocí  aromatických  alkoholů  (fenylethanol  a  tryptofol),  které  fungují  jako  quorum 

sensing  signál  indukující  filamentární  růst  přes  TPK2 dráhu  a  Flo11p.  Tato  signalizace  je  také 

ovlivněná amoniakem, kdy jeho vysoká koncentrace regulaci reprimuje  (Chen a Fink, 2006). Dalším 

quorum sensing signálem, který indukuje tvorbu biofilmu a urychluje jeho tvorbu, je oxid dusnatý  

(NO).  Pomocí  transkripční  a  proteomické  analýzy  bylo  zjištěno, že  důležitým  regulátorem  v  této 

signalizaci je transkripční faktor Mac1p, regulující geny  CTR1,  CTR3,  FRE1,  FRE7,  IRC7 a  REE1. Tato 

regulace se navíc zdá nezávislá na FLO11, protože zvýšení nebo snížení úrovně exprese Mac1p nemá 

vliv na expresi Flo11p (Yang et al., 2019). Další informace o formování biofilmů byly získány studiem 

biofilmům příbuzným struktur, jako jsou maty a strukturované kolonie (více v kapitole 3.3.2).

Obrázek  4:  Buňky  4  hodiny  a  48  hodin  starých  biofilmů  S.  cerevisiae barvené  FUN-1  (10μM), 
metabolicky aktivní buňky tvoří červené vakuolární struktury (Bojsen et al., 2014).

3.3 Kvasinkové kolonie

Kvasinková  kolonie  je  mnohobuněčná  struktura  tvořená  buňkami  rostoucími  na  pevném 

živném médiu. Kolonie mohou vznikat  z jedné buňky (takzvané mikrokolonie), popřípadě z kapky 

buněčné  suspenze  (takzvané  obří  kolonie).  Kolonie  nám  poskytují  vhodný  model  pro  studium 

mikrobiální mnohobuněčnosti. 
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Tvar a struktura kvasinkové kolonie jsou proměnlivé a závislé na životních podmínkách (např. 

zdroji živin), ve kterých kolonie rostou. Fenotyp kolonií je přímo závislý na vnějších jevech (Obrázek 5) 

(Granek a Magwene, 2010), avšak u kvasinek dochází také k jevu zvanému přepínání fenotypu, kdy 

při  daných  vnějších  podmínkách  kvasinky  s určitou  pravděpodobností  dokáží  měnit  rychle 

a reverzibilně  jak  strukturu  kolonie  tak  morfologické  a  fyziologické  vlastnosti  buněk.  Přepínání  

fenotypu je epigenetické a nedochází při něm ke změnám genotypu. Jedná se o proces, díky kterému 

může  populace flexibilně  reagovat  na  změny prostředí  (Van  Der  Woude,  2006;  Xie  et  al.,  2013; 

Šťovíček et al., 2014).

Obrázek 5: Změna fenotypu kolonie kmene YJM311 S. cerevisiae v závislosti na koncentraci dextrózy 
v médiu (od 2% do 1/16%) (Granek a Magwene, 2010).

3.3.1 Změna fenotypu kolonie

Přepínání fenotypu není typické jen pro patogenní kvasinky, u kterých je důležité při virulenci  

a adaptaci na hostitele, jako například Candida albicans (Xie et al., 2013), Candida auris (Bentz et al., 

2019), Candida glabrata (Lachke et al., 2002) a Trichosporon asahii (Ichikawa et al., 2016), ale i pro 

nepatogenní  druhy –  jako  například  Torulaspora  microellipsoides (Brimacombe et  al.,  2020) 

a především člověkem nejvíce využívaná Saccharomyces cerevisiae (Kuthan et al., 2003; Šťovíček et 

al., 2010).

Nejlépe  zdokumentované  přepínání  je  mezi  „opaque“  a  „white“  fenotypem  u  patogenní 

kvasinky  C.  albicans.  Tyto  dva  stavy  se  liší  v  mnoha  aspektech  – v  morfologii  buněk,  virulenci 

a schopnosti  párování  (Beekman  et  al.,  2021).  C.  albicans „white“  fenotyp  tvoří  na  agarových 

plotnách  kopulovité  bílé  kolonie,  složené  z  menších  oválných  kvasinkových  buněk.  Spontánně  a 

reverzibilně se však dokáže přepnout do „opaque“ fenotypu, kdy vytváří plošší kolonie, které mají 

tmavou matnou barvu a jsou tvořeny většími podlouhlými buňkami (Obrázek 6) (Xie et al., 2013).

Kromě morfologie buněk se tyto dva stavy liší  ve virulenci, v adhezivitě kolonie k podkladu 

a ovlivnění invazivního růstu, což hraje důležitou roli v adaptaci na hostitele této patogenní kvasinky.  

„White“ buňky jsou více virulentní při systematických infekcích, zatímco „opaque“ buňky jsou více 
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vhodné pro kolonizaci  kůže (Lachke et al.,  2002; Takagi et al.,  2019).  Dále také je rozdíl  v reakci 

imunitního systému, kdy se „white“ forma lépe vyhýbá imunitnímu systému hostitele, což pomáhá 

při  kolonizaci  vnitřního  prostředí.  Důležitým  mechanismem obrany  před  imunitním  systémem je 

pseudohyfální  růst,  díky  kterému buňky  unikají  z makrofágů  (Lorenz  et  al.,  2004).  Podmínky,  při 

kterých dochází u „white“ buněk k růstu hyf, jsou například neutrální pH, 37 °C, nedostatek živin  

a CO2.  Pro  „opaque“  buňky  je  naopak  optimální  teplota  25  °C,  zatímco  vyšší  teplota  inhibuje  

pseudohyfální  růst (Beekman  et  al.,  2021;  Si  et  al.,  2013). Rozdíly  jsou  také  v  metabolismu 

jednotlivých  populací,  kdy  „white“  buňky  jsou  lépe  přizpůsobeny  širokému  spektru  podmínek, 

zatímco „opaque“ buňky vycházejí z analýz spíše jako metabolicky specializovaná forma (Ene et al., 

2016).

Obrázek 6: Přepínání fenotypu „white“ a „opaque“ při růstu na misce (A) a rozdíly mezi fenotypem 
buněk „white“ (B) a „opaque“ (B) C. albicans (Xie et al., 2013).

Dalším  rozdílem  mezi  oběma  fenotypy  je  schopnost  párování,  kdy  „opaque“  buňky  párují 

s milionkrát větší efektivitou než „white“ buňky (Miller a Johnson, 2002). Hlavním regulátorem white-

opaque přepínání fenotypu je protein Wor1p Pro fenotypové přepnutí není nutné, aby kmeny byly 

homozygotní v párovacím typu (MTLa/a nebo MTLα/α), i když to bývá častější, kmeny mohou být 

i heterozygotní  (MTLa/α)  Komparativní  analýza  celého  genomu  nezjistila  žádné  změny  spojené 

s přepínáním fenotypu, což ukazuje, že přepínání fenotypu je závislé na epigenetické regulaci, a ne na 

genetické variaci (Beekman et al., 2021).
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3.3.1.1 Změna fenotypu kolonie přírodních kmenů S. cerevisiae

U kvasinek  S. cerevisiae lze pozorovat dva odlišné fenotypy růstu kolonií.  Kmeny izolované 

z přírody často tvoří komplexní strukturované kolonie („fluffy“ – F), zatímco laboratorní kmeny spíše  

tvoří méně strukturované hladké kolonie („smooth“ – S). Přepínání fenotypu mezi těmito dvěma typy  

kolonií lze pozorovat u přírodních kmenů, které v laboratorních podmínkách při růstu na bohatém  

médiu (například glycerolovém GM médiu) mají  tendenci  přepínat fenotyp na hladký typ kolonie  

(Obrázek  7)  (Kuthan  et  al.,  2003;  Šťovíček  et  al.,  2010).  Tato  změna  fenotypu  není  spojena  se 

změnami genotypu a je vratná („re-fluffy“ – RF), avšak pro návrat je potřeba kmeny dlouhodobě 

vystavit  hladovění  a  stresujícím  podmínkám  (Šťovíček  et  al.,  2014).  Tomuto  chování  se  říká 

domestikace mikroorganismů, kdy při kultivací sociálních mikroorganismů ve stabilních podmínkách 

může nastat ztráta jejich sociálního chování (Velicer et al., 1998).

Obrázek  7:  Rozdíly  v morfologii  mezi  fenotypy kolonií  strukturovaných (BR-F a BR-RF) a hladkých 
(BR-S) u divokého kmene S. cerevisiae (Šťovíček et al., 2014).

Hlavním rozdílem mezi hladkou a strukturovanou kolonií je přítomnost extracelulární matrix 

(ECM) ve strukturované kolonii (Obrázek 8).  Jako hlavní složka ECM byl identifikován přes 200 kDa 

velký  nespecifikovaný  glykoprotein  (Kuthan  et  al.,  2003).  Rozdíly  jsou  také  ve  velikosti  kolonií. 

Strukturovaná kolonie má zhruba třikrát více biomasy než stejně stará hladká kolonie téhož kmene,  

avšak v hladké kolonii je větší množství buněk. Mění se také morfologie buněk, kdy se z převážně 

protáhlých buněk ve strukturované kolonii  stávají  oválné buňky v hladké kolonii.  Během přepnutí  

fenotypu dochází k velkým změnám, ve strukturovaných koloniích, kdy je zvýšená exprese proteinů 

metabolismu  sacharidů,  proteinů  účastnících  se  glykosylace,  aquaporiny,  TY  transpozony  a 

metabolismu vitamínů, zatímco v hladkých koloniích dochází ke změnám u proteinů buněčné stěny, 

transportérů, stresové odpovědi, v translaci, transkripci, polaritě a buněčném cyklu (Kuthan et al., 

2003; Šťovíček et al., 2010; Šťovíček et al., 2014).

Klíčovou roli při tvorbě strukturované kolonie hraje adhezin Flo11p, který je také nutný pro 

prodlužování buněk organizovaných do radiálních shluků a pseudohyfální expanzi (Vopálenská et al., 

2010),  zároveň  delece  genu  FLO11 u  divokých  kmenů  S.  cerevisiae  vede  ke  změně  na  hladkou 
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morfologii kolonie (Šťovíček et al., 2010) a při přepnutí fenotypu ze strukturované na hladkou kolonii 

(z  BR-F  na  BR-S)  dochází  k výrazné  redukci  exprese  Flo11p,  i  když  i  v  hladké  kolonii  je  Flo11p 

exprimován (Šťovíček et al., 2014). Více o regulaci Flo11p v kapitole 3.4.1.

Obrázek  8:  Mikroskopické  ultrastruktury  strukturované  kolonie  BR-F  a  hladké  kolonie  BR-S 
pozorované pomocí environmentální rastrovací elektronové mikroskopie a rozdíly v  přítomnosti ECM 
mezi nimi  (Kuthan et al., 2003). 

3.3.2 Vývoj a diferenciace strukturované kolonie kmene BR-F S. cerevisiae

Strukturované kolonie jsou velmi podobné biofilmům hub, proto jsou také někdy označované 

jako  biofilmové  kolonie  (Šťovíček  et  al.,  2010).  Při  studiu  vývoje  struktur  strukturovaných 

(biofilmových) kolonií  S. cerevisiae byl použit  divoký kmen BR-F (původně izolovaný z přírody) ze 

sbírky  Chemického ústavu Slovenské  akademie  věd v  Bratislavě (Kuthan  et  al.,  2003).  První  den 

vývoje se tvoří malá bochánkovitá kolonie, složená převážně ze zaoblených buněk a na spodní části s 

krátkými pseudohyfami, které začínají zarůstat do agaru. Během druhého dne se nejprve objevuje 

uprostřed  kolonie  kavita  a  následně  se  kolonie  začíná  rozrůstat  hlavně  do  stran,  přičemž  se  na 

okrajích  kolonie  tvoří  hřeben.  Ve  střední  části kolonie  se  tvoří  kořenové  pseudohyfy,  které  jsou 

zarostlé  v  agaru.  Během  třetího  dne  se  střední  část  vodorovně  rozšiřuje  a  dochází  k  vyzvednutí 

okrajového hřebene do výšky, čímž kolonie získává tvar misky. Ze základny hřebene navíc začnou 

zarůstat  do  agaru  sekundární  kořínky.  Další  pokračování  růstu  centrální  buněčné  vrstvy  má  za 

následek její zvlnění a tvorbu vrásek (Obrázek 9). Kolonii můžeme rozdělit na dvě hlavní části, a to 
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vzdušnou část, nad agarem, která je tvořena oválnými buňkami, a kořínkovou část, zarostlou v agaru,  

která se skládá z pseudohyf (Váchová et al., 2011).

Obrázek 9: Vývoj strukturované kolonie kmene BR-F S. cerevisiae v prvních třech dnech. Buňky jsou 
označeny pomocí ConA nebo Hmg1p-GFP (Váchová et al., 2011).

K  identifikaci  růstových  fází  jednotlivých  buněčných  subpopulací  byly  použity  kmeny  se 

značeným  Hmg1p-GFP,  který  je  lokalizovaný  v  jaderné  membráně,  a  cdc3 ts,  obsahující  teplotně 

citlivou mutaci genu CDC3 pro septin. Díky tomu se podařilo rozlišit jednotlivé subpopulace dělících 

se,  časně stacionárních, stacionárních a mladých nedělících se buněk.  Zajímavé je,  že stacionární 

buňky jsou v pozdějších fázích vývoje lokalizované na povrchu kolonie, zatímco dělící se buňky jsou 

uvnitř a v okrajových částech kořínků (Obrázek 10) (Váchová et al., 2011).

Obrázek  10:  Model  diferenciace  na  jednotlivé  buněčné  subpopulace  při  vývoji  kolonie  BR-F 
S. cerevisiae:  dělící se buňky (zelená), časné stacionární buňky (žlutá), stacionární buňky (červená)  
a mladé nedělící se buňky (modrá) (Váchová et al., 2011).

Kromě rozdělení podle růstové fáze nebo morfologie buněk bylo rovněž zjištěno, že povrch 

biofilmové kolonie  je  chráněn  pomocí  speciální  vrstvy  buněk.  Při  barvení  membrán a  lipidických 
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granulí pomocí barvy Nile Red (NR) nedošlo k jejich obarvení, avšak barvení buněčné stěny pomocí 

Concavalinu s navázanou fluorescenční sondou Alexa Fluor 488 fungovalo (ConA). Při fixaci buněk  

a použití NaN3, způsobujícím vyčerpání ATP buňkami, barvení pomocí NR fungovalo – což naznačuje, 

že buňky na povrchu se aktivně zbavují  NR.  Delecí  různých pump mnohočetné lékové resistence  

(MDR) se zjistilo, že pro export NR v povrchové vrstvě jsou nezbytné transportéry Pdr5p a Snq2p, 

které by mohly být regulovány pomocí transkripčního faktoru Pdr1p. Tato ochranná vrstva se nachází  

jak na vzdušné, tak na kořínkové části kolonie (Obrázek 11) (Váchová et al., 2011).

Obrázek  11:  Lokalizace aktivních  MDR transportérů v  kolonii.  Barvení  buněk pomocí  ConA a  NR 
v horních buňkách (A),  koříncích (B) a model distribuce ochranné vrstvy v kolonii  (C)  (převzato a 
upraveno z Váchová et al., 2011).

Jak už bylo zmíněno dříve, důležitým znakem biofilmových kolonií oproti hladkým S. cerevisiae 

je tvorba ECM (Kuthan et al., 2003). Studiem kolonií kmene, který obsahoval gen GFP pod indukčním 

promotorem (galaktózovým nebo měďnatým), bylo pozorováno, že indukce z média spouští expresi 

GFP pouze v  povrchových částech kolonie  a  střed kolonie  zůstává bez signálu.  To by  mohlo být 

vysvětleno tvorbou ECM, která zabraňuje proniknutí induktoru do středu kolonie. Tato oblast ECM se  

objevuje u mladých kolonií mezi 33. a 35. hodinou růstu a zvětšuje se v závislosti na růstu kolonie  

(Obrázek 12) (Váchová et al., 2011). 

Obrázek  12:  A)  Indukce  GFP  pomocí  galaktózového  promotoru  (zelená  –  GFP  signal,  červená  – 
autofluorescence  buněk);  B)  model  lokalizace  ECM ve  3  dny  staré  kolonii  (převzato  a  upraveno 
z Váchová et al., 2011).
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Hlubší  vhled  do  diferenciace  biofilmových  kolonií  byl  získán  pomocí  sekvenace  RNA. 

Mikrokolonie je možno rozdělit na vzdušnou část nad agarem a kořínkovou část, která zarůstá. V  

tomto případě je pro správné rozdělení obou částí potřeba ke kultivaci použít filtr položený na agar,  

přes který dokáže kolonie prorůstat do média, ale toto uspořádání neovlivní vývoj biofilmové kolonie.  

Při porovnání výsledků jednotlivých subpopulací se ukázalo, že ve vzdušné části kolonie je výrazně 

zvýšená exprese skupin genů podílejících se na meióze a sporulaci, stresové odpovědi a degradaci  

proteinů (a to především autofagii  a ubiquitinaci).  V kořínkové části kolonie byla výrazně zvýšená 

hladina RNA pro skupiny podílející se na biogenezi ribozomů a jejich struktuře, translaci a biosyntéze  

aminokyselin  a purinů/pyrimidinů.  To  naznačuje,  že  kořínkové  buňky  aktivují  svůj  metabolismus, 

zatímco buňky ve vzdušné části mění svůj metabolismus tak, aby se vyrovnaly s různými stresovými 

podmínkami a hladověním (Obrázek 13) (Maršíková et al., 2017).

Obrázek  13:  A)  rozdíly  v  morfologii  buněk  ve  vzdušné  a  kořínkové  části;  B)  exprese  vybraných 
proteinů značených pomocí GFP se zvýšenou expresí  ve vzdušné a nebo kořínkové části; C) model 
ukazující  rozdělení  biofilmové  kolonie  na  vzdušnou  a  kořínkovou  část  (převzato  a  upraveno  z 
Maršíková et al., 2017).
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 Analýza vybraných proteinů, značených pomocí GFP, které mají zvýšenou expresi v kořenové 

nebo vzdušné části, dále ukázala, že buňky, jež specificky produkují proteiny typické pro vzdušné části  

kolonie, se kromě povrchu kolonie také nacházejí na malé části špičky kořínků vrůstajících do agaru 

a buňky, které tvoří proteiny typické pro kořenovou část kolonie, se kromě ní nacházejí i v dutinách 

vzdušné části kolonie (Obrázek 13) (Maršíková et al., 2017).

 

3.3.3 Vývoj a alkalizace hladké kolonie S. cerevisiae kmene BY4742

Během  růstu  na  nefermentovatelném  zdroji  uhlíku  (nejlépe  je  zdokumentován  růst  na 

glycerolovém médiu) dochází k fyziologickým změnám během vývoje kolonií, doprovázeným změnou 

okolního pH,  jež  se  dá sledovat pomocí pH indikátoru v médiu.  Dochází  k  pravidelnému střídání 

acidické fáze růstu, při níž je pH média kolem 5, s fází alkalickou, kdy dochází ke zvýšení okolního pH  

na hodnoty kolem 7 (Obrázek 14).  Zároveň během přechodu z acidické do alkalické fáze začínají 

kolonie  produkovat  a  uvolňovat  plynný  amoniak.  Toto  chování  bylo  popsáno  u  různých  druhů 

kvasinek,  například  u Saccharomyces  cerevisiae,  Candida  mogii,  Kluyveromyces  lactis a  dalších 

(Palková et al., 1997).

Obrázek 14: Vývoj obřích kolonií laboratorního kmene BY4742 S. cerevisiae na glycerolovém médiu s 
pH indikátorem (Váchová a Palková, 2011).

Produkovaný  amoniak  funguje  jako  signální  molekula  působící  na  dlouhou  vzdálenost,  jež  

indukuje přechod z acidické do alkalické fáze růstu, pomocí něhož kolonie dokáží synchronizovat svůj 

vývoj (Obrázek 15). Zároveň dochází k asymetrickému růstu kolonií směrem od signálu. Těchto změn 

je možno dosáhnout i umělým zdrojem amoniaku. Amoniaková signalizace je univerzální a funguje 

i mezi koloniemi různých rodů kvasinek (Palková a Forstová, 2000). Produkce amoniaku v koloniích je 

nezávislá  na  jeho  vnějším  zdroji,  avšak  závisí  na  přítomnosti  některých  aminokyselin  v  médiu  a  

přítomnosti transportérů aminokyselin (Zikánová et al., 2002).

Jako model ke studiu vývoje  hladkých kolonií  S.  cerevisiae slouží  laboratorní  kmen BY4742 

(Palková  a  Forstová,  2000;  Váchová  a  Palková,  2018).  Při  microarray  analýze  exprese  genů  ve 

vyvíjející se obří kolonii byly identifikovány geny, u kterých dochází k velkým změnám hladiny mRNA 
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transkriptu při přechodu z acidické do alkalické fáze. Při alkalizaci dochází k rozsáhlým adaptivním 

změnám  metabolismu  kolonie.  Především  se  jedná  o  represi  genů  souvisejících  s  oxidačním 

katabolismem a funkcí mitochondrií, aktivaci genů podílejících se na beta oxidaci mastných kyselin, 

peroxizomální  syntéze  acetylCoA  a  vzniku  peroxizomů.  Dochází  také  ke  změnám  v  expresi 

transportérů, a to represi hexozových HXT a aktivaci fosfátových, sirných a zinkových transportérů, ke 

změnám  v aminokyselinovém  metabolismu.  Rovněž  dochází  k  represi  genů  stresové  odpovědi 

(Palková et al., 2002).

Obrázek  15:  Kvasinkové  mikrokolonie  synchronizují  svůj  vývoj.  Kolonie  produkující  NH3 (černě 
ohraničená šipka) indukuje ostatní kolonie v okolí (Váchová a Palková, 2011).

Při přechodu kolonie z acidické do alkalické fáze růstu dochází také k rychlé a silné expresi Ato  

proteinů (Palková et al., 2002).  ATO1,  ATO2 a  ATO3 jsou geny kódující transmembránové proteiny, 

které patří do velké rodiny proteinů YaaH. Ato1p a Ato3p jsou velmi podobné v aminokyselinovém 

složení  (78  %),  zatímco  Ato2p  je  vůči  nim  méně  homologní  (35  %)  (Palková  et  al.,  2002). 

Fluorescenční mikroskopie Ato proteinů značených GFP ukázala, že Ato1p a Ato3p proteiny lokalizují  

v mikrodoménách  plazmatické  membrány  bohatých  na  ergosterol,  přičemž  tvorba  Ato1p 

v mikrodoménách  je  závislá  na  pH.  Ato2p  má  naopak  rovnoměrnou  distribuci  v  plazmatické 

membráně  (Řičicová et  al.,  2007).  Studiem proteinových interakcí  GFP značených Ato proteinů v 

buňkách pomocí  metody FLIM (fluorescence lifetime imaging)  bylo  zjištěno,  že  proteiny  Ato1p a  

Ato2p interagují a mohou tvořit komplexy, ale nebyla zjištěna žádná interakce mezi Ato1p a Ato3p 

nebo Ato2p a Ato3p. Zároveň Ato1p a Ato3p dokáží interagovat sami se sebou (Strachotová et al., 

2012).

Přesná funkce Ato proteinů není dosud známa, existuje ovšem mnoho indicií, že by se mohlo 

jednat o transportéry amonných iontů. Delece jednotlivých Ato proteinů má za následek sníženou  

produkci amoniaku (Palková et al., 2002). Zvýšená exprese Ato proteinů silně koreluje se začátkem 

produkce amoniaku a Ato proteiny mohou být indukovány vnějším zdrojem amoniaku (Řičicová et al., 
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2007). Respiračně deficientní ρ0 buňky zvyšují  produkci Ato3p, aby odstranily přebytek amoniaku 

(Guaragnella a Butow, 2003). Existují však i práce, které zmiňují jinou funkci, třeba, že Ato1p by mohl 

být acetátovým transportérem (Paiva et al., 2004).

Klíčovou  roli  při  přepínání  kolonie  do  alkalické  fáze  hraje  transkripční  faktor  Sok2p.  Jeho 

exprese  je  v  alkalické  fázi  zvýšená  a  zároveň  jeho  delece  má  za  následek  neschopnost  kmene 

přepnout do alkalické fáze růstu  (Palková et al.,  2002).  Protein Sok2p je negativním regulátorem 

pseudohyfální diferenciace a hraje důležitou roli v dráze cAMP dependentní proteinkinázy A (PKA)  

(Ward et al., 1995; Pan a Heitman, 2000).

Obří kolonie deleční mutanty  sok2 nedokáže produkovat amoniak a buňky kolonie mají větší 

problémy s přežíváním než se děje u rodičovského kmene. Transkriptomová analýza sok2 deletanty 

a rodičovského  kmene  také  ukázala,  že  u  mutanty  nedojde  k  potřebným  změnám,  nutným  pro  

přechod do alkalické fáze. Nedochází u ní ke spuštění metabolismu beta oxidace mastných kyselin, 

produkci  transportérů  amoniaku –  Ato  proteinů,  změně  metabolismu  aminokyselin  a  k  úpravě 

stresové odpovědi (Obrázek 16) (Váchová et al., 2004).

Obrázek  16: Schéma hlavních rozdílů vyskytujících se v koloniích rodičovského kmene a delečního 
mutanta sok2; červená barva znamená aktivovanou expresi; zelená barva označuje represi (Váchová 
et al., 2004).

Pro  správný  vývoj  a  diferenciaci  kolonie  hraje  rovněž  důležitou  roli  ochrana  před  volnými 

kyslíkovými radikály (ROS). S ROS, které vznikají během dýchání, se buňky S. cerevisiae vypořádávají 

pomocí enzymů cytosolické superoxid dismutázy Sod1p, mitochondriální superoxid dismutázy Sod2p 

a cytosolické  katalázy  Ctt1p.  Delece  sod2 a  ctt1 způsobuje defekty  ve vývoji  kolonie a problémy 
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s alkalizací podobné deleci  sok2, zatímco delece cytosolické  sod1 nemá vliv na vývoj kolonie. Tyto 

změny by mohly ukazovat na vliv mitochondrií a Sod2p při regulaci procesů vedoucích k alkalizaci  

(Čáp et al., 2009).

Po přepnutí z acidické do alkalické fáze se objevuje výrazná horizontální diferenciace kolonie,  

na vnější okraj a střed kolonie, která ovlivňuje přežívání jednotlivých populací. Regulovaná buněčná 

smrt u kvasinek (YCD) je velmi podobná programované buněčné smrti u vyšších eukaryot (PDC). V 

acidické  fázi  růstu  kolonie  je  výskyt  znaků  pro  YCD,  jakými  jsou  například  vyšší  hladina  ROS,  

fragmentovaná jádra a výskyt buněčných torz v kolonii, rozložen rovnoměrně. Po diferenciaci kolonie  

v alkalické fázi  však dochází  k rozdílům, kdy YCD je především ve střední části kolonie,  méně na  

okrajích.  To však neplatí pro kmen s delecí  sok2,  kde jsou mrtvé buňky z  velké části i  na  okraji 

(Obrázek 17).  Soustředění umírajících buněk do středu kolonie je také nezbytné pro její další vývoj.  

Při odstranění centrální části kolonie dochází k výraznému zpomalení růstu jejího okraje (Váchová a 

Palková, 2005).  Dále se objevují rozdíly v metabolismu mezi středem a okrajem kolonie, kdy buňky 

okraje  produkují  větší  množství  amoniaku  a  dochází  u  nich  k  zapnutí  adaptivního  metabolismu 

(Váchová et al., 2009a).

Obrázek  17: Horizontální diferenciace a rozdíly mezi okrajem (modrá) a středem (červená) kolonie 
u znaků pro YCD (akumulace ROS, DNA zlomy, fragmentace jádra a buněčná torza) v rodičovském 
a sok2 delečním kmeni (převzato a upraveno z Váchová a Palková, 2005).
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U kolonií  během vývoje nedochází  pouze k horizontální  diferenciaci,  ale také k diferenciaci 

vertikální. Při studiu expres Ato1p-GFP bylo zjištěno, že tato exprese v alkalické kolonii neprobíhá 

pouze na okrajích kolonie, ale také v horní části středu (Obrázek 18) (Váchová et al., 2009b).

Obrázek  18:  Exprese  Ato1p-GFP  v  okrajových  částech  mikrokolonie.  Pohled  z  boku  a  zespodu 
(Váchová et al., 2009b).

Další  výzkum přinesl  zjištění,  že při  růstu na respiračním médiu (GM) dochází  při přechodu 

kolonie z acidické do alkalické fáze růstu u obřích kolonií kmene BY4742 k vertikálnímu rozdělení na  

dvě odlišné buněčné subpopulace – a to U buňky a L buňky. U těchto dvou skupin buněk dochází jak  

k výrazným morfologickým a fyziologickým rozdílům, a také ke změnám v genové expresi (Čáp et al., 

2012).

U buňky,  které se nacházejí  v  horní  části kolonie,  jsou relativně většími buňkami,  jež  mají 

velikost  3,92  ±  0,79  mm  v průměru.  Mají  několik  menších  vakuol,  které  nejsou  zpravidla 

pozorovatelné  pomocí  fázového  kontrastu,  výrazné  dobře  pozorovatelné  lipidické  partikule,  ve 

kterých hromadí glykogen, a velké mitochondrie s redukovanými kristami. L buňky, které jsou v dolní 

části kolonie, jsou oproti L buňkám výrazně menší, mají 2,87 ± 0,46 mm v průměru a velkou výraznou 

vakuolu, dobře viditelnou pomocí fázového kontrastu, i větší počet  menších  mitochondrií  s dobře 

vyvinutými kristami (Obrázek 19) (Čáp et al., 2012).
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Obrázek 19: Diferencovaná obří kolonie v alkalické fázi růstu. Příčný řez střední částí kolonie a rozdíly 
v morfologii U buněk a L buněk (Čáp et al., 2012).

Při  růstu  obří  kolonie  v  časné  acidické  fázi  se  biomasa  kolonie  lineárně  zvyšuje  (Váchová 

a Palková, 2005). V této fázi jsou buňky poměrně homogenní a nemají znaky podobající se U nebo 

L buňkám, velikostně jsou však podobně velké  jako L  buňky.  K diferenciaci  dochází  při  přechodu 

z acidické do alkalické fáze. Důležité je, že L vrstva se už nadále nezvětšuje a v alkalické fázi růstu  

dochází  už pouze ke zvětšování U vrstvy buněk.  To bylo potvrzeno i  použitím kmene s   teplotně 

citlivou mutací genu CDC3 pro septin (Obrázek 20) (Čáp et al., 2012).
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Rozmístění dělících se buněk na povrchu a ve vnější části hladké kolonie je tedy velmi odlišné 

od uspořádání biofilmové kolonie, kde jsou dělící se buňky lokalizovány ve vnitřních částech kolonie  

(Váchová et al., 2011).

Obrázek  20:  Model  diferenciace  na  jednotlivé  buněčné  subpopulace  při  vývoji  kolonie  BY4742 
S. cerevisiae a rozdělení kolonie na dělící se buňky (modrá), nedělící se stacionární buňky (červená)  
(Váchová et al., 2012).

U  buňky  více  odolávají  stresu  a  mají  vyšší  životaschopnost  než  L  buňky.  Analýzou 

transkriptomu bylo zjištěno, že horní buňky jsou metabolicky aktivní, se zapnutým metabolismem 

aminokyselin,  glykolýzou  a  pentafosfátovým  cyklem.  Je  u  nich  také  vyšší  aktivita  translačního 

aparátu. Z regulačních drah je u nich zapnutá TOR dráha (regulace dusíkového metabolismu) – i když 

ta  je  spíše  typická  pro  hladovějící  buňky  –  a  SPS  systém  s  GCN4  regulací  pro  geny  biosyntézy 

aminokyselin,  které  slouží  k systému  kontroly  dostupnosti  aminokyselin.  Dále  u  nich  hraje  také 

významnou  roli  autofagie.  V kmenech  s  deletovanými  klíčovými  geny  pro  autofagii  dochází  k 

výraznému snížení přežívání buněk (Obrázek 21) (Čáp et al., 2012). Podrobná analýza aktivity enzymů 

metabolismu uhlíku potvrdila,  že U buňky, přestože rostou na fermentovatelném zdroji  uhlíku, se 

chovají  jako fermentující  buňky a mají zvýšenou aktivitu glykolytických enzymů, avšak v omezené 

míře  dokáží  rovněž  respirovat.  Zároveň použití  inhibitorů glykolýzy  má za  následek problémy při  

tvorbě U vrstvy a také výrazné snížení životaschopnosti buněk (Čáp et al., 2015).

Oproti U buňkám jsou L buňky více citlivé na různé stresové podněty, což vede ke zvýšené 

expresi  genů  stresové  odpovědi,  a  zároveň  vykazují  také  znaky  hladovění.  Je  u  nich  zvýšená 

biogeneze mitochondrií, oxidativní fosforylace a vyšší hladina volných kyslíkových radikálů (ROS), dále  

také zvýšená exprese genů buněčné stěny a z metabolických genů je to metabolismus lipidů. Dále 

jsou u nich spuštěny degradační dráhy, což napomáhá uvolňování živin do okolí. Z regulačních drah je  
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v dolních buňkách vysoká aktivita Snf1p, proteinkinázy citlivé na živiny, což ukazuje na nízkou aktivitu 

TOR a PKA dráhy (Obrázek 21)  (Čáp et al., 2012). Podrobná analýza aktivity enzymů metabolismu 

L buněk ukázala zvýšenou aktivitu Krebsova cyklu a glyoxylátové spojky. Tyto buňky tedy respirují  

(Čáp et al., 2015).

Obrázek 21: Paralely v metabolické diferenciaci a signalizaci mezi diferencovanou kvasinkovou kolonií 
(A) a savčím organismem s nádorem (B) (Čáp et al., 2012).

Důležitou  roli  v  obou  subpopulacích  hraje  i  homeostáze  aminokyselin.  Přestože  celkové 

množství je v obou populacích stejné, složení v jednotlivých subpopulacích se hodně liší. Pro U buňky 

je typické vysoké množství glutaminu a také zvýšená koncentrace glutamátu a argininu. L buňky mají  

naopak malé množství glutaminu, ale zvýšené množství alaninu, lysinu a GABA (Čáp et al., 2012). 

Dostupnost a složení aminokyselin jsou důležité pro produkci amoniaku (Zikánová et al., 2002).  Při 

porovnání obou buněčných subpopulací bylo zjištěno, že pouze U buňky produkují amoniak (Čáp et 

al., 2012).

Další analýza obřích kolonií zjistila, že subpopulace U a L buněk nejsou homogenní a především 

u spodních L buněk dochází k diferenciaci do dvou dalších subpopulací, které jsou sice morfologicky 
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podobné,  ale  liší  se  ve  funkci  retrográdní  mitochondriální  signalizace (Podholová  et  al.,  2016). 

Podrobnější  mapování  buněčných  subpopulací  pomocí  RNA  sekvenování  ukázalo,  že  ačkoliv 

k výraznému morfologickému a metabolickému rozlišení na U a L buňky dochází až v alkalické fázi,  

některé znaky typické pro tyto subpopulace se začínají vyvíjet už u buněk v acidické fázi růstu. Dále  

jsou buňky okraje kolonie svou genovou expresí více podobné U buňkám z horní části kolonie. U  

obou  populací  dochází  i  k  rozsáhlým  adaptačním  změnám  v  metabolismu,  které  se  objevují  při  

přechodu  z acidické  do  alkalické  fáze.  V  těchto  subpopulacích  dochází  ke  zvýšené  expresi  genů 

ovlivňujících metabolismus vitaminů/kofaktorů, modifikaci proteinů, biogenezi ribozomů, translaci a 

zpracování tRNA/mRNA.  U L buněk jsou změny mezi acidickou a alkalickou fází mírné a dochází u 

nich  ke  zvýšené  expresi  genů  zapojených  do  metabolismu  zásobních  látek,  pro  respiraci  a  

mitochondriální ATP syntézu, skládání proteinů a kontrolu kvality, oxidační a jiné stresové reakce, a 

zapojených do degradace proteinů a proteazomální degradace (Obrázek 22) (Wilkinson et al., 2018a).

Při bližší analýze U a L subpopulací bylo dále zjištěno, že exprese v horní vrstvě U buněk a dolní  

vrstvě U buněk je podobná a celá U subpopulace je relativně homogenní.  Naproti tomu L vrstva  

buněk se výrazněji rozděluje na horní a spodní část. Je zajímavé, že expresní profil horní části L buněk 

je více podobný U buňkám než celkovému profilu L buněk, kdy horní L buňky nesnižují expresi genů  

typických pro U buňky a zvyšují expresi genů typických pro L buňky (Obrázek 22)  (Wilkinson et al., 

2018a).

Zjištěna  byla  také  variabilita  v  dlouhých  nekódujících  RNA  (lncRNA)  mezi  jednotlivými  

subpopulacemi,  která  by  mohla  také  hrát  regulační  roli  pro  jednotlivé  subpopulace.  Největší 

upregulace lncRNA probíhá v L buňkách (Wilkinson et al., 2018b).

Diferenciace  na  U  a  L  buňky  probíhá  podobně  jak  ve  dvoutýdenních  obřích  koloniích,  jež  

vznikají z buněčné suspenze, tak v 3–4 denních mikrokoloniích, vznikajících z jedné buňky. U buňky 

v mikrokoloniích a obřích koloniích jsou ve většině parametrů velmi podobné a neexistují mezi nimi 

velké rozdíly.  Některé změny jsou však pozorovatelné v L buňkách, a to především fakt, že dolní  

buňky z mikrokolonií  jsou více odolné vůči  různým stresovým podmínkám – což ukazuje,  že tyto 

buňky jsou v lepším fyziologickém stavu. Větší citlivost na stres u L buněk z obřích kolonií by mohla 

být spojena s chronologickým stárnutím kolonie. Celkově ovšem stáří kolonie není pro diferenciaci  

rozhodující a oba modely, mikrokolonie a obří kolonie, jsou srovnatelné (Váchová et al., 2013).

Dosavadní poznatky ukazují, že mezi U a L buňkami dochází k výměně živin a odpadních látek,  

kdy L buňky slouží jako jakási zásobárna pro U buňky. Je zajímavé, že se tento systém velmi podobá 

výměně  probíhající  pomocí  Coriho  cyklu  mezi  nádorovými  buňkami  a  játry  a  výměně  glutamin-

amoniak zjištěné mezi nádorovými a svalovými buňkami. U buňky se svými charakteristikami velmi 

33



podobají  nádorovým buňkám, které  často také fungují  na aerobní glykolýze,  mají  často sníženou 

respiraci, jako zdroj živin využívají glutamin a produkují amoniak (Obrázek 21) (Čáp et al., 2012).

Obrázek 22: Schéma buněčných subpopulací v patnáctidenní obří kolonii a expresní profily vybraných  
skupin genů ve střední části kolonie na základě RNA sekvenování (Wilkinson et al., 2018a).

3.3.4 Diferenciace a sporulace v koloniích S. cerevisiae

Dalším příkladem pro diferenciaci kvasinkové kolonie je lokalizace sporulace v pozdních fázích 

vývoje na okrajích kolonie  (Purnapatre a Honigberg, 2002).  Při  růstu laboratorního kmene W303, 

který  tvoří  hladké  kolonie,  na  acetátovém  médiu  s  nízkou  koncentrací  glukózy  a  s  respirujícími 

buňkami dochází nejprve k diferenciaci kvasinkových mikrokolonií na dvě oddělené buněčné vrstvy.  

Tedy na horní vrstvu, kde v její spodní části dochází ke sporulaci a tvorbě spor (populace meiotických  

buněk), a spodní vrstvu, kde se nacházejí velké osmosenzitivní buňky (populace podpůrných „feeder“ 

buněk). V pozdějších fázích vývoje kolonie se vytváří třetí vrstva na spodku kolonie, kde také dochází  

ke tvorbě spor, a také se objevuje rozšíření sporulace do horní vrstvy (Obrázek 23) (Piccirillo et al., 
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2010; Piccirillo et al., 2015). Tato diferenciace je odlišná od diferenciace kmene BY4742 na U a L 

vrstvy, protože kmen BY4742 je haploidní (Čáp et al., 2012). Bylo ukázáno, že tento vzor sporulace je 

stejný jak u hladkých kolonií (kmen W303), tak u strukturovaných kolonií (kmen SK1)  (Obrázek 23). 

Kromě toho bylo také zjištěno, že ke sporulaci dochází i v částech kolonií, které invazivně zarůstají do 

agaru (Piccirillo a Honigberg, 2010).

Obrázek 23: Lokalizace sporulace v kmenech W303, SK1 a Σ1278b. Šipky ukazují na lokalizaci spór; řez  
osmidenními koloniemi (A); (převzato a upraveno z Piccirillo a Honigberg, 2010).

Regulace sporulace a diferenciace v rámci kolonie je řízena několika drahami. Po diferenciaci je 

v populaci meiotických buněk indukován hlavní  regulátor sporulace Ime1p, který indukuje tvorbu 

spor (Piccirillo et al., 2010). Kromě toho může být sporulace také aktivována pomocí alkalického pH 

a aktivací Rim101/PacC dráhy  (Peñalva a Arst, 2004). Dále screening delečních mutantů na pozadí 

kmene W303  S. cerevisiae  odhalil zapojení MAPK dráhy integrity buněčné stěny (CWI), kdy delece 

vybraných  členů  této  dráhy  ukázali,  že  důležitým  cílem  je  transkripční  faktor  Rlm1p,  který  je  

aktivován specificky ve vrstvě pod sporulujícími buňkami (podpůrné buňky), a delece  rlm1 vede ke 

spuštění sporulace v těchto buňkách. Podpůrné buňky pravděpodobně poskytují signály popřípadě 

živiny potřebné pro sporulující buňky nad nimi (Piccirillo et al., 2015). 

Během  vývoje  kolonie  dochází  nejprve  k  aktivaci  zpětnovazebné  smyčky  Rlm1p-Stl2p,  jež 

následně pomocí buněčně autonomního mechanismu aktivuje smyčku Rim101p-Ime1p v meiotických 
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buňkách.  Tato druhá smyčka nakonec  pomocí  buněčně autonomního mechanismu inhibuje  první  

smyčku (Obrázek 24) (Piccirillo et al., 2019).

Obrázek  24:  (A)  Model  propojení  Rim101p-Ime1p  a  Rlm1p-Slt2p  zpětnovazebních  smyček  mezi 
krmnými  a sporulujícími  buňkami;  (B)  Prostorový  vzorec  genové  exprese  těchto  regulátorů  ve 
vyvíjejících se koloniích:  (i)  v koloniích neprobíhá diferenciace (šedá barva), (ii)  dochází  k aktivaci  
Rlm1p-Slt2p smyčky v krmných buňkách ve spodní části kolonie (žlutá), (iii) následkem toho dochází k 
aktivaci Ime1p ve vrstvě buněk nad krmnými buňkami (modrá), (iv) exprese Ime1p má za následek 
zvýšené pH a aktivaci  Rim101p v sousedních buňkách (červená) a zároveň zpětnovazební smyčka 
rozšiřuje oblast aktivity Ime1p-Rim101p (fialová), (v)  ve finále vrchní oblast kolonie je regulována 
Rim101p-Ime1p  a  v  důsledku  zvýšeného  pH  v  dolní  části  kolonie  a  aktivního  Rim101p  dochází 
k potlačení aktivity Rlm1 (Piccirillo et al., 2019).

3.4 Regulace důležité pro vývoj kolonií

Během vývoje kolonií se uplatňují různé mechanismy, které mají vliv na formování jednotlivých 

subpopulací. Cílem této kapitoly je zaměřit se na dvě vybrané regulace, které jsou pro formování  

kolonií  důležité. První  z  nich je regulace exprese proteinu Flo11p, který je zásadní pro formování  

strukturované (biofilmové) kolonie, pseudohyfální růst a adhezi buněk k podkladu u divokého kmene 

BR-F  S.  cerevisiae.  Druhou je  mitochondriální  retrográdní  signalizace,  která  spojuje  mitochondrie 

s jádrem buňky, kdy fyziologický stav mitochondrií hraje důležitou roli při diferenciaci hladké kolonie 

laboratorního kmene BY4742 S. cerevisiae.
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3.4.1 Regulace exprese FLO11

Glykoproteiny na povrchu buněk slouží ke vzájemné adhezi mezi buňkami a adhezi k substrátu. 

U S. cerevisiae se jedná především o rodinu Flo proteinů – nazývaných flokuliny –, která se dělí na dvě  

skupiny. První část této rodiny obsahuje proteiny Flo1p, Flo5p, Flo9p a Flo10p, které se podílejí na 

adhezi mezi buňkami a vytváření mnohobuněčných shluků v tekutých prostředích. Ve druhé skupině 

je protein Flo11p, pleiotropní adhezin, glykoprotein ukotvený pomocí GPI kotvy na povrchu buněk, 

zapojený do adheze buněk k povrchům, vláknitého růstu, invazivního růstu a tvorby strukturovaných 

útvarů. Na rozdíl od ostatních Flo proteinů není jeho funkce závislá na přítomnosti Ca 2+ (Guo et al., 

2000; Halme et al., 2004; Brückner a Mösch, 2012).

Flo11p je klíčovým proteinem potřebným pro tvorbu většiny mnohobuněčných kvasinkových 

útvarů, ať už flórů (Ishigami et al., 2004, Ishigami et al. 2006; Zara et al., 2009), biofilmů (Reynolds 

a Fink, 2001; Andersen et al., 2014), matů (Reynolds, 2018), či strukturovaných kolonií  (Šťovíček et 

al.,  2010;  Vopálenská  et  al.,  2010;  White  et  al.,  2011).  U  strukturovaných  kolonií  vede  delece 

flo11p ke ztrátě struktury a tvorbě hladkých kolonií (Šťovíček et al., 2010; Vopálenská et al., 2010).

Regulace  exprese  Flo11p  probíhá  na  několika  úrovních.  Zaprvé  pomocí  konvenční  genové 

regulace, kdy promotor genu FLO11 je neobvykle dlouhý (velikost je kolem 3 kb) a obsahuje nejméně 

čtyři upstream aktivační sekvence a devět represních elementů,  jeho exprese je regulována mnoha 

signály z různých signálních kaskád – jakými jsou feromonová Fus3p/Kss1p mitogenem aktivovaná 

proteinkináza (MAPK) dráha, glukózou regulované cAMP-dependentní proteinkinázy A (PKA) a Snf1p 

dráhy, aktivace dusíkem se zapojením TORC1 komplexu a hladověním na aminokyseliny se zapojením 

Gcn2p a Gcn4p systému obecného systému kontroly aminokyselin (Obrázek 25)  (Rupp et al., 1999; 

Vinod et al., 2008; Brückner a Mösch, 2012). 

Obrázek 25: Schéma genové regulace promotoru genu FLO11 (Brückner a Mösch, 2012).
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Exprese Flo11p je rovněž ovlivňována epigeneticky. Epigenetické umlčení genu FLO11 reguluje 

klíčový vývojový přepínač histon deacetyláza (HDAC) Hda1p, kdy jeho delece vede k expresi Flo11p ve  

všech  buňkách  (Halme  et  al.,  2004) a  promotor  se  může  nacházet  mezi  třemi  různými  stavy 

epigenetické regulace (epigeneticky umlčeným, kompetentním a transkripčně aktivním)  (Octavio et 

al., 2009). 

Funkce Flo11p je  mimo jiné  regulována  i  pomocí  časté  rekombinace tandemových repetic 

v rámci genu. U S. cerevisiae dochází k velké variaci v délce genu FLO11 mezi kmeny – a to od 3 kb až 

k délce přes 6 kb. Bylo prokázáno, že větší délka repetic má vliv na lepší tvorbu biofilmu (Zara et al., 

2009).

Jak už bylo zmíněno dříve, Flo11p je nezbytný pro uchycení kvasinkových biofilmů S. cerevisiae 

k podkladu  (Reynolds  a  Fink,  2001;  Andersen  et  al.,  2014).  Důležitá  je  přitom  role  glukózou 

regulované cAMP-dependentní proteinkinázy A (PKA), kdy zvýšená koncentrace glukózy, popřípadě 

fermentovatelné zdroje uhlíku, mají za následek změnu fenotypu a ze strukturované kolonie se stává  

hladká (Granek a Magwene, 2010; Brückner a Mösch, 2012). Jedná se však o rozdílný mechanismus 

změny  morfologie  kolonie  oproti  dříve  popsanému  fenotypovému  přepínání  přírodních  kmenů 

(kapitola  3.3.1.1).  Prvním  krokem  při  formování  biofilmů  je  nezbytná  adheze  buněk  k  podkladu 

a v tomto kroku je důležitá regulace přes Tpk proteiny (Robertson a Fink, 1998; Malcher et al., 2011; 

Andersen et al., 2014).

Aktivita  proteinkinázy  A  (PKA)  je  regulována  pomocí  cAMP,  kdy  vazba  cAMP  na  regulační 

podjednotku Bcy1p uvolní katalytickou podjednotku Tpk, čímž dojde k aktivaci její kinázové aktivity.  

S. cerevisiae  má  tři  izoformy  Tpk1p,  Tpk2p  a  Tpk3p  (Santangelo,  2006).  Každá  z  izoforem  však 

reguluje expresi jiným způsobem. Tpk1p inhibuje expresi Flo11p přes kinázu Yak1p a transkripční  

faktor Sok2p  (Malcher et  al.,  2011),  avšak v některých experimentech vliv Tpk1p nebyl prokázán 

(Robertson  a  Fink,  1998).  Tpk2p  funguje  jako  aktivátor  exprese  Flo11p,  kdy  jeho  delece  má  za 

následek ztrátu pseudohyfálního růstu.  Funguje  dvěma způsoby,  kdy  zaprvé aktivuje  transkripční 

faktor Flo8p, což je aktivátor Flo11p, a zadruhé inaktivuje transkripční faktor Sfl1p, kterým je represor 

Flo11p (Robertson a Fink, 1998; Santangelo, 2006). 
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Obrázek  26:  Model vlivu Tpk3p na transkripční a posttranskripční regulaci Flo11p  (Andersen et al., 
2014).

Delece Tpk3p má za následek zvýšený pseudohyfální růst  (Robertson a Fink, 1998) a exprese 

Flo11p je v deleční mutantě výrazně zvýšená, avšak nedochází k adhezi buněk k podkladu a tvorbě 

biofilmu, což by mohlo znamenat, že Tpk3 funguje jako negativní regulátor na transkripční úrovní, ale 

zároveň i jako pozitivní regulátor na posttranskripční regulaci (Obrázek 27) (Andersen et al., 2014).

Obrázek  27:  Vývoj  kolonií  a  jejich  architektury  v  závislosti  na  různé  úrovni  Tup1p a  Cyc8p  (Van 
Nguyen et al., 2018).

V  nedávné  době  bylo  ukázáno,  regulační  faktory  Cyc8p  a  Tup1p  hrají  roli  při  vývoji  

strukturovaných kolonií. Oba regulátory působí proti sobě, Cyc8p brání tvorbě biofilmových struktur 

a Tup1p je  pozitivním regulátorem nezbytným pro jejich vývoj.  Při  růstu na glycerolovém médiu  
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nadprodukce Cyc8p nebo delece  tup1 vytvářejí  hladké kolonie,  zatímco minimální  exprese Cyc8p 

(delece není životaschopná) vytváří strukturované kolonie. Antagonismus těchto dvou regulátorů je  

však specifický pro regulaci invazivity buněk, adheze k podkladu a buněčné adheze. Pro flokulaci je 

regulace odlišná a oba ji regulují negativně (Obrázek 28) (Van Nguyen et al., 2018).

Také bylo prokázáno, že Cyc8p a Tup1p regulují hladinu Flo11p opačným způsobem a v různé  

fázi  exprese.  Cyc8p funguje  jako přímý represor  exprese Flo11p.  Tup1p,  tím, že  tvoří  komplex  s  

Cyc8p, snižuje jeho aktivitu, což pomáhá ke zvýšené expresi Flo11p. Tup1p navíc pozitivně reguluje 

hladinu Flo11p v buňkách, neboť zabraňuje jeho degradaci (Obrázek 28) (Van Nguyen et al., 2018).

Obrázek 28: Schéma regulace Flo11p pomocí Cyc8p a Tup1p (Van Nguyen et al., 2018).
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3.4.2 Mitochondriální retrográdní signalizace RTG

Podstatným rozdílem mezi subpopulacemi U a L buněk, které vznikají v diferencované hladké 

kolonii  kmene BY4742  S.  cerevisiae,  je  rozdílná  morfologie  a  fyziologie  mitochondrií,  tedy  velké 

mitochondrie s redukovanými kristami a sníženou respirací u horních U buněk a   větší počet menších 

mitochondrií s dobře vyvinutými kristami a vyšší respirační aktivitou u spodních L buněk (Čáp et al., 

2012,  Čáp  et  al.,  2015).  A  jedním  z  mechanismů,  díky  kterým  probíhá  komunikace  mezi 

mitochondriemi a jádrem buňky, je mitochondriální retrográdní (RTG) signalizace (Butow a Avadhani, 

2004; Liu a Butow, 2006; Jazwinski,  2014).  První náznaky RTG dráhy byly zaznamenány při  studiu 

kmenů  kvasinek  se  sníženou  funkcí  mitochondrií  nebo  nefunkčními  mitochondriemi,  u  kterých 

docházelo ke zvýšené akumulaci některých mitochondriálních genů kódovaných v jádře (Parikh et al., 

1987). Zajímavé je, že původně proteiny Rtg1p a Rtg2p měly jinou úlohu. U  C. albicans tyto geny 

aktivují GAL geny v odpovědi na indukci galaktózou (Dalal et al., 2016). 

Klíčovou částí RTG dráhy jsou proteiny Rtg1p a Rtg3p. Jedná se o helix-loop-helix transkripční  

faktory (bHLH-LeuZip), oba jsou nutné pro vytvoření komplexu, který se v jádře váže na sekvenci  

GTCAC, nazývanou R box, nacházející se v regulační oblasti genů retrográdní odpovědi (Rothermel et 

al.,  1995;  Rothermel  et  al.,  1997).  Neaktivní  komplex  se  nachází  v  cytosolu  a  pro  jeho  aktivaci 

přesunem  do  jádra  je  nezbytná  částečná  defosforylace  Rtg3p  (Sekito  et  al.,  2000).  Fungování 

komplexu ovlivňují  dále regulátory,  a to pozitivní Rtg2p, Grr1p a negativní Mks1p, Lst8p, Bmh1p,  

Bmh2p (Obrázek 29) (Liu a Butow, 2006; Jazwinski, 2014).

Obrázek 29: Schéma mitochondriální retrográdní dráhy (Jazwinski, 2014).
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Hlavním regulátorem RTG dráhy je pozitivní regulátor Rtg2p, který je nutný pro defosforylaci 

Rtg3p, potřebnou pro vstup komplexu Rtg1p/Rtg3p do jádra (Sekito et al., 2000). Proti němu funguje 

negativní regulátor Mks1p, což je pleiotropní regulátor, který je kromě RTG dráhy také negativním 

regulátorem katabolismu dusíku  (Edskes et al., 1999) a Ras2-cAMP dráhy, kdy delece  ras2 blokuje 

RTG dráhu  (Kirchman et al.,  1999).  V RTG dráze Mks1p podporuje fosforylaci Rtg3p, což udržuje 

komplex Rtg1p/Rtg3p v cytosolu  (Sekito et al., 2002). Mks1p se dále nachází v komplexu s dalšími 

negativními  regulátory  Bmh1p/Bmh2p,  jež jsou  navzájem zastupitelné  a zabraňují  v ubiquitinaci  a 

degradaci Mks1p pomocí Grr1  (Liu et al., 2003; Liu et al. 2005). Druhým pozitivním regulátorem je 

protein  Grr1p,  který  je  částí  komplexu  ubiquitin  ligázy,  který  pomáhá  s  degradací  negativního 

regulátoru  Mks1p (Liu  et  al.,  2005).  Posledním popsaným negativním regulátorem RTG dráhy je 

protein Lst8p, který je součástí TORC1 komplexu, který negativně reguluje RTG dráhu (Obrázek 30). 

Dále je RTG dráha také inhibována přítomností glutamátu v buňce, který svou přítomností aktivuje 

TORC1 komplex. Extracelulární glutamát je rovněž snímán pomocí aminokyselinového senzoru SPS 

(Komeili et al., 2000; Liu et al., 2001).

Obrázek 30: Regulace a propojení TOR a RTG drah (Giannattasio et al., 2005).

RTG dráha hraje roli rovněž při kyselém stresu a odolnosti buněk proti regulované buněčné  

smrti  indukované  kyselinou  octovou  (AA-PCD).  Při  porovnání  kultivace  buněk  v  glukóze,  kde  je 

potlačena respirace a reprimována RTG dráha, s galaktózou, kde je zvýšená respirace, jako zdroji  

uhlíku se ukázalo, že v galaktóze jsou buňky více odolné vůči AA-PCD, k čemuž přispívá aktivace RTG 

dráhy. Avšak důležitá je i role samotného Rtg2p, který funguje i nezávisle na RTG dráze (Guaragnella 

et al., 2013). Na rafinóze je při úniku před AA-RDS propojena uhlíková katabolická represe (CCR), přes 
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proteiny Adr1p a Cat8p, které slouží jako pozitivní regulátory genů retrográdní odpovědi, přes Rtg2p  

(Laera et al., 2016). Na glukóze, kde je RTG dráha potlačena  (Guaragnella et al., 2013), je AA-PCD 

spuštěna  pomocí  aktivace  kinázy  Hog1p,  jež  je  přitom  aktivována  pomocí  Rtg2p  (Obrázek  31) 

(Guaragnella et al., 2019). 

Mitochondriální dysfunkce vede k proliferaci a aktivaci peroxizomů. Tyto změny metabolismu 

pomáhají buňkám získat potřebný přísun α-ketoglutarátu pro syntézu glutamátu. Při aktivaci RTG je  

klíčová aktivace glyoxylátového cyklu (Jazwinski, 2014). Byly popsány dvě skupiny genů regulovaných 

RTG  dráhou.  První  skupinou  se  silnou  retrográdní  odpovědí  jsou  CIT2,  kódující  peroxizomální 

izoformu citrát syntázy v glyoxylátovém cyklu, a DLD3, kódující 2-hydroxyglutarát transhydrogenázu a 

minoritní D-laktát dehydrogenázu. Jako hlavní marker retrográdní odpovědi je nejčastěji  používán 

Cit2p.  Druhá  skupina  obsahuje  několik  genů  cyklu  kyseliny  trikarboxylové  (TCA) –  a  to  CIT1 

(mitochondriální  izoforma citrát syntázy),  ACO1 (akonitáza) a  IDH1/2 (NAD+-dependentní izocitrát 

dehydrogenáza). U této skupiny dochází k odpovědi pouze u buněk s narušenými mitochondriemi, při 

ztrátě mitochondrií nedochází ke spuštění regulace (Liu a Butow, 1999; Liu a Butow, 2006).

Obrázek  31:  Model  adaptivní  dráhy  AA-PCD  způsobené  kyselým  stresem  při  růstu  na  glukóze 
(Guaragnella et al., 2019).

Kromě  RTG  dráhy  byla  u  kvasinek  popsána  ještě  minoritní  dráha  AFO1/MRPL25,  která  je 

spuštěná  při  deleci  mrpl25,  proteinu  velké  podjednotky  mitochondriálního  ribozomu,  což  vede 

k deficientní respiraci u této mutanty. Tato delece při růstu na glukóze prodlužuje replikační dobu 

dožití buněk v porovnání s ρ0 BY4741 kontrolou, avšak nedochází ke změnám přežívání v porovnání 
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s rodičovským BY4741 mající  funkčním mitochondrie.  Delece  mrpl25 také neměla  vliv  na  expresi 

Cit2p, který byl použit jako marker aktivace RTG dráhy, což ukazuje, že tato dráha je nezávislá na  

RTG. Mrpl25p funguje v součinnosti s TOR dráhou a pro její fungování jsou potřebné Tor1p a Sfp1p 

(Heeren et al., 2009).

O RTG regulaci u jiných organismů toho není moc známo.  RTG2 nemá homology u vyšších 

eukaryot  (Jazwinski,  2014b).  U  červa  Caenorhabditis elegans bylo  ovšem zjištěno,  že  realizována 

dlouhověkosti  je  regulována  pomocí  cytoprotektivních  drah,  na  kterých  se  podílí  retrográdní 

odpověď aktivovaná dysfunkcí  mitochondrií  (Shore a Ruvkun, 2013) – u myší  byl  identifikován G-

proteinový  supresor  2  (GPS2)  jako  mediátor  mitochondriální  retrográdní  signalizace  a  aktivátor 

jaderně kódovaných mitochondriálních genů při depolarizaci mitochondrií (Cardamone et al., 2018).
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4. Seznam použitých metod

veškeré použité metody jsou popsány v přiložených publikacích

 Základní mikrobiologické metody

 Transformace S. cerevisiae

 PCR a Elektroforéza nukleových kyselin

 Zobrazovací metody určené ke sledování kolonií a jejich růstu

 Izolace buněčných subpopulací

 Příprava příčných řezů mnohobuněčných struktur

 Světelná a fluorescenční mikroskopie 

 Konfokální mikroskopie

 Testy adheze buněk

 Izolace proteinů a western blot analýza

 Izolace RNA a northern blot analýza

 Proteomická analýza buněčných subpopulací
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5. Výsledky

5.1 Glucose, Cyc8p and Tup1p regulate biofilm formation and dispersal in 

wild Saccharomyces cerevisiae

Van Nguyen P., Plocek V., Váchová L., Palková Z.

NPJ Biofilms Microbiomes. 2020 Feb 13;6(1):7. doi: 10.1038/s41522-020-0118-1.

IF2019 = 7,067

Na  kmeni  BR-F  S.  cerevisiae  bylo  ukázáno,  že  regulační  faktory  Cyc8p  a  Tup1p  fungují 

protichůdně při regulaci tvorby biofilmových kolonií, kdy Tup1p je nezbytný pro tvorbu strukturované  

kolonie, zatímco zvýšená exprese Cyc8p má za následek tvorbu hladkých kolonií.

V  této  práci  jsme  se  zaměřili  na  vliv  regulátorů  Cyc8p  a  Tup1p  při  vývoji  SLI  biofilmu  S. 

cerevisiae na rozhraní polystyrenu a vodného prostředí, a to především na první fázi vývoje biofilmu,  

konkrétně adhezi buněk. Ukázali jsme, že buňky kmene BR-F, které tvoří na GM médiu biofilmové 

kolonie, jsou schopné adheze na polystyren, zatímco buňky kmenů BR-S a BY4742, jež tvoří hladké 

kolonie na GM médiu, neadherují. Zároveň jsme zjistili, že buňky jak planktonní, tak statické kultury  

kmene BR-F jsou schopny adherovat a regulace Tup1p a Cyc8p funguje podobně pro oba typy buněk.

Dále  jsme  ukázali,  že  Tup1p  působí  jako  pozitivní  regulátor  adheze  a  exprese  Flo11p 

v nepřítomnosti glukózy, zatímco Cyc8p funguje jako negativní regulátor adheze a exprese Flo11p jak 

za  přítomnosti,  tak  za  absence  glukózy.  Zjistili  jsme  také,  že  za  přítomnosti  glukózy  dochází  k 

uvolňování buněk z biofilmu v důsledku zvýšené exprese Cyc8p. K uvolňování buněk přitom stačí i  

nízké koncentrace glukózy, srovnatelné s hladinou glukózy v krvi. Navrhli jsme model vývoje a šíření  

biofilmů kvasinek S. cerevisiae v závislosti na přítomnosti glukózy a expresi Cyc8p, v prostředí, kde by 

tento vývoj mohl způsobovat systémové infekce.

Také jsme vyvinuli novou metodu fixace a přípravy vzorků, díky které jsme schopni připravovat  

příčné řezy nárůsty neadherovaných buněk a biofilmů, které se tvoří v mikrotitračních jamkách. Díky  

tomu jsme získali nástroj, pomocí něhož můžeme nahlédnout do diferenciace těchto populací.

Můj podíl na publikaci: V práci jsem se zabýval převážně mikroskopickou analýzou (Obr. 2b,  

3 a 4b, Supplementary Obr. 3 a 4), a to jak produkce Flo11p-GFP v závislosti na funkci Cyc8p a Tup1p 

(adhezní  experimenty),  tak  přímo  analýzou  ultrastruktury  biofilmu  (vertikální  řezy  a  vizualizace 

morfologie buněk jednotlivých vrstev biofilmu), a expresí Tup1p-GFP a Cyc8p-GFP in situ v biofilmu. 

Pro analýzy ultrastruktury biofilmu jsem vyvinul novou metodu fixace biofilmu, resp. neadherovaných 

buněčných vrstev. Dále jsem se zabýval i změnami ultrastruktury biofilmů v čase a kvantifikací dat 

týkajících se vývoje „tloušťky“ biofilmu. Participoval jsem na sepisování publikace.
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5.2 Cell Distribution within Yeast Colonies and Colony Biofilms: How 
Structure Develops

Plocek V., Váchová L., Šťovíček V., Palková Z.

Int J Mol Sci. 2020 May 29;21(11):3873. doi: 10.3390/ijms21113873.

IF2019 = 4.556

Kvasinky  S.  cerevisiae vytvářejí  na  glycerolovém médiu  dva  typy  kolonií.  Kmeny  izolované 

z přírody tvoří většinou komplexní strukturované biofilmové kolonie. V laboratorních podmínkách při  

růstu na dostatku živin však u nich může dojít ke změně fenotypu a začnou tvořit kolonie hladké, 

které jsou jinak typické pro laboratorní kmeny. Jedním z rozdílů mezi těmito dvěma typy kolonií je  

tvorba  extracelulární  matrix  u  biofilmových  kolonií.  Během vývoje  těchto  kolonií  dochází  také  k  

rozdílné časoprostorové diferenciaci.

V této publikaci jsme se zaměřili na studium distribuce buněk v biofilmových a hladkých obřích  

koloniích kombinací mikroskopických technik a genetických analýz. Zjistili jsme, že rozdíly struktury 

mezi  oběma typy kolonií  vznikají  už v časných fázích vývoje kolonií.  Pro biofilmové kolonie jsme  

zavedli  model distribuce buněk „panter“ a zjistili  jsme, že tento typ je závislý na buněčné adhezi 

zprostředkované FLO11, kde při deleci tohoto adhezinu dochází ke změně na druhý typ distribuce  

buněk.  Pro  hladké  kolonie  jsme  zavedli  model  distribuce  buněk  „zebra“.  Oba  typy  kolonií  jsou 

nezávislé na polaritě buněčného pučení a oddělování buněk. V našich experimentech jsme se také 

zaměřili na buňky, ze kterých vznikají obří kolonie. Buňky obarvené pomocí fluorescenční barvy AF-

TFP jsme sledovali během vývoje kolonie a mapovali jejich osud.

Můj podíl na publikaci: V rámci této práce jsem připravil set delečních (KO) kmenů odvozených  

od diploidních kmenů BR-F-pTEF-GFP a BR-F a od laboratorních kmenů BY-pTEF-GFP a BY4742 (Tab. 1) 

a analyzoval  vliv  jednotlivých  delecí  na  tvorbu  kolonií  typu  „zebra“  a  biofilmových  kolonií  typu 

„panter“ prostřednictvím mikroskopie vertikální řezů kolonií (Obr. 4). Dále jsem se zabýval distribucí 

buněk v průběhu vývoje obou typů kolonií, rovněž prostřednictvím mikroskopie (Obr. 3). Participoval  

jsem na sepisování publikace.  
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5.3 Divergent branches of mitochondrial signaling to regulate specific 
genes and viability of specialized cell types of differentiated yeast 

colonies

Podholová K., Plocek V., Rešetárová S., Kučerová H., Hlaváček O., Váchová L., Palková Z.

Oncotarget. 2016 Mar 29;7(13):15299-314. doi: 10.18632/oncotarget.8084.

IF2016 = 5,168

V této práci jsme se zabývali studiem mitochondriální retrográdní dráhy (RTG) ve vyvíjející se  

kolonii S. cerevisiae. Z předchozích výsledků bylo známo, že při růstu na glycerolovém médiu dochází  

v kvasinkové  kolonii  kmene  BY4742  při  přechodu  do  alkalické  fáze  růstu  k  diferenciaci  na  dvě 

buněčné subpopulace, U a L. Jedním z důležitých znaků, kterými se tyto dvě subpopulace liší, jsou 

mitochondrie,  kdy  v  U  buňkách  jsou  velké  mitochondrie  s  redukovanými  kristami  a  sníženou  

respirační schopností, zatímco v L buňkách jsou menší, dobře vyvinuté mitochondrie s vyšší respirační  

schopností.

V naší práci  jsme ukázali,  že RTG je aktivní ve všech buňkách jak v acidické fázi  růstu, tak 

v diferencované alkalické kolonii.  Dále  jsme zjistili,  že  RTG dráha je  komplexní  a  v  rámci  kolonie  

rostoucí na glycerolovém médiu můžeme rozlišit tři různé divergentní větve RTG regulace, které jsou 

specifické pro různé oblasti kolonie. Nově identifikované geny, regulované RTG dráhou, jsou  ATO1 

(ADY2) a  ATO2 v Ato-větvi regulace RTG dráhy, které jsou specificky exprimované v U buňkách za 

podmínek aktivního komplexu TORC1, jenž podle literatury inhibuje RTG dráhu. Druhou větví je Cit2-

větev  s  typickým  Cit2p  proteinem  indukovaným  RTG  dráhou,  který  je  exprimován  v  horních  L  

buňkách za neaktivního komplexu TORC1. Třetí větev RTG signalizace je zodpovědná za přežívání 

buněk v L  vrstvě alkalické kolonie,  přerušení RTG dráhy má u těchto buněk za následek výrazně  

snížené  přežívání.  Také  jsme  ukázali,  že  negativní  regulátor  RTG  dráhy  Mks1  specificky  reguluje 

jednotlivé větve RTG regulace v kolonii.

 Můj podíl na publikaci: V práci jsem se podílel především na části týkající se Ato-větve RTG 

regulace. Během analýzy různých transkripčních faktorů na expresi Ato1p, Ato2p a Ato3p proteinů 

(v rámci GAUK 686512) jsem zjistil, že proteiny Ato1p a Ato2p jsou regulovány pomocí RTG dráhy. 

V rámci  této  práce  jsem  připravil  všechny  kmeny  se  značenými  Ato-GFP  a  jejich  kombinace 

s deletovanými  geny  regulátorů  RTG  dráhy  (RTG1,  RTG2,  RTG3,  MKS1,  BMH1,  BMH2)  a  také 

vícenásobné delece genů RTG dráhy (RTG a MKS1). Celkem se jednalo o 33 konstruktů (Tab. 1). Dále 

jsem  analyzoval  vývoj  obřích  kolonií  těchto  kmenů  a  dokumentoval  přítomnost  vrstvy  špatně 

životaschopných dolních L buněk ve stárnoucích koloniích (Obr. 1). Podílel jsem se též na přípravě 
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vzorků  týkajících  se  regulace  Ato  proteinů  pro  konfokální  mikroskopii  a  western  blot  analýzu.  

Participoval jsem na sepisování publikace.
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5.4 Mitochondrial retrograde signaling contributes to metabolic 
differentiation in yeast colonies     

Plocek V., Fadrhonc K., Maršíková J., Váchová L., Pokorná A., Hlaváček O., Wilkinson D., 
Palková Z.

Int J Mol Sci. 2021 May 25;22(11):5597. doi: 10.3390/ijms22115597.

IF2019 = 4.556

Tato  práce navazuje  na  předešlou  naši  publikaci  zaměřenou na  RTG dráhu,  ve  které  jsme 

identifikovali tři divergentní větve RTG regulace, jež specificky regulují specifické markery v různých 

buněčných populacích diferencované kvasinkové kolonie S. cerevisiae.

V této práci jsme se pokusili identifikovat nové cílové proteiny a procesy regulované pomocí 

RTG dráhy. Analýzou proteomu jednotlivých buněčných subpopulací kolonií v acidické a alkalické fázi  

růstu rodičovského kmene a kmenů s delecemi v regulátorech RTG dráhy jsme identifikovali tři velké 

skupiny genů. První skupina je regulována klasickou cestou, kde RTG1 aktivuje RTG odpověď a MKS 

funguje jako negativní regulátor této dráhy. Druhá skupina genů je také aktivována pomocí RTG1, 

avšak MKS1 nemá na jejich expresi vliv. Třetí skupinou jsou geny, které jsou negativně regulovány 

pomocí RTG1.

Dále jsme též ukázali, že většina genů, které jsou pozitivně regulovány pomocí RTG dráhy, má  

specifickou expresi  v  U buňkách alkalické kolonie,  že k regulaci  dochází  za  přítomnosti aktivního  

TORC1 a dotyčné geny mají  expresní profil  dříve popsané Ato-větve regulace RTG. Naproti tomu 

proteinů, které jsou regulovány klasickou RTG regulací za neaktivního TORC1, je velmi málo, kromě 

typického markerového proteinu Cit2p jsou to ještě Dld3p a Ree1p.

Zjistili jsme, že hlavním cílem RTG regulace jsou v alkalické kolonii U buňky, kdy u nich dochází  

k aktivaci  metabolických procesů vedoucích přes TCA cyklus k syntéze aminokyselin  a zároveň se 

u těchto buněk projevuje potlačení exprese genů podílejících se na mitochondriální translaci.

Proteomická data jsme doplnili mikroskopickými analýzami spojenými s kvantifikací vybraných 

cílových proteinů RTG dráhy pomocí northern a western blot analýz.

Můj  podíl  na  publikaci:  Pro  publikaci  jsem připravil  část  z  kmenů použitých  pro  verifikaci  

výsledků proteomické analýzy (Tab. 1) a provedl velkou část mikroskopických analýz lokalizace GFP 

variant  proteinů  kontrolovaných  RTG  dráhou  v  mikrokoloniích  (vertikální  řezy,  mikroskopie, 

zpracování dat) v různých růstových fázích (Obr. 2 – část, Obr. 4). Rovněž jsem připravoval vzorky pro 

western blot analýzy mikrokolonií (Obr. 3A). Participoval jsem na sepisování publikace. 
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6. Diskuse 

V přírodě se jednobuněčné mikroorganismy zpravidla nacházejí  ve formě mnohobuněčných 

struktur  (biofilmů  a  kolonií),  ve  kterých  probíhá  mnoho  procesů  typických  pro  mnohobuněčné 

organismy, jako jsou například diferenciace buněk, buněčná signalizace a  regulovaná buněčná smrt 

(Honigberg,  2011;  Váchová a Palková,  2018).  Studium těchto struktur  a mechanismů stojících  za 

jejich  vznikem  je  důležité  z  medicínského  hlediska,  protože  tyto  struktury  často  pomáhají  

mikroorganismům  přežívat  v  nepříznivých  podmínkách  a  odolávat  léčbě  například  antibiotiky 

(Chandra et al., 2001; Nobile a Johnson, 2015; Ramage et al., 2012; Gulati a Nobile, 2017).  Některé 

poznatky také naznačují, že spuštěné regulace a výměny živin a odpadních látek, ke kterým dochází v  

diferencovaných kvasinkových koloniích, se nápadně podobají vztahům mezi některými normálními a 

nádorovými buňkami u savců (Čáp et al.,  2012).  V našich pracích jsme se zaměřili  na dvě oblasti 

výzkumu,  a  to  na  základní  mechanismy  ovlivňující  formování  biofilmů  a  kolonií  a  na  vliv 

mitochondriální retrográdní signalizace na vývoj hladkých kolonií S. cerevisiae.

6.1 Mechanismy ovlivňující vývoj mnohobuněčných struktur

Vývoj  kvasinkového biofilmu probíhá v  několik  krocích  (kapitola  3.2).  V  naší  práci  jsme se 

zaměřili  především na inicializaci tvorby biofilmů při adhezi kvasinkových buněk k plastu (v tomto 

případě polystyrenu) (Van Nguyen et al., 2020). U některých kmenů S. cerevisiae byla tato schopnost 

popsána už dříve (Reynolds a Fink, 2001; Bojsen et al., 2014).  V naší práci jsme ukázali, že divoký 

kmen BR-F, tvořící strukturované (biofilmové) kolonie, dokáže adherovat k polystyrenu a tvořit SLI 

biofilm (na  rozhraní  pevná  látka  –  kapalina).  Pokud u  tohoto divokého kmene dojde k  přepnutí 

fenotypu (BR-S), neboli domestikaci (viz kapitolu 3.3.1.1), kdy začne tvořit hladké kolonie, ztrácí tento  

kmen schopnost adheze. Totéž, co pro kmen BR-S, platí i pro laboratorní kmen BY4742, který tvoří  

stabilně hladké kolonie při růstu na agaru. Adheze buněk kmene BR-F je navíc závislá na přítomnosti 

glukózy, kdy v její nepřítomnosti k adhezi dochází, a v přítomnosti nedochází.

6.1.1 Tvorba SLI biofilmu na polystyrenu a jeho regulace

V naší práci jsme ukázali, že adheze k pevnému povrchu na rozhraní s kapalinou a následná 

tvorba biofilmu jsou spojeny s expresí Flo11p, která je regulována pomocí Tup1p a Cyc8p (kapitola 

3.4.1)  Pro regulaci změny exprese regulátoru jsme jako experimentální model použili modifikované 

kmeny, kde vždy jedna alela regulátoru (TUP1/CYC8) byla deletovaná a druhá pod indukovatelným 

136



promotorem. Použili jsme tento systém, protože delece cyc8 není životaschopná (Van Nguyen et al., 

2018), ale minimální  exprese Cyc8p bez indukce stačí  k  přežití kmene.  V případě  TUP1 se kmen 

s indukčním  promotorem  bez  indukce  choval  při  adhezi  podobně  jako  čistá  delece  tup1.  Takto 

upravené  kmeny  jsme  využili  k  modulaci  exprese  daných  regulátorů.  Jako  induktor  jsme  použili  

galaktózu,  která  u  rodičovského  kmene  nemá  vliv  na  adhezi  buněk  v podmínkách  našeho 

experimentu.  

Zjistili  jsme, že adheze buněk BR-F,  exprese Flo11p a tvorba biofilmu je striktně závislá  na 

výživových podmínkách. Výsledky tedy ukazují, že adheze buněk rodičovského kmene je přímo závislá  

na růstových podmínkách, a je tudíž vysoká při absenci glukózy a nízká za její přítomnosti. V našem 

biofilmovém  modelu  je  přítomnost  Tup1p  nezbytná  pro  adhezi  za  nepřítomnosti  glukózy,  v  její  

přítomnosti však  Tup1p adhezi  nespouští  a  biofilm se  netvoří.  Při  použití  indukčního  promotoru 

pouze v nepřítomnosti glukózy dochází  k  adhezi  buněk, expresi  Flo11p-GFP a tvorbě biofilmu při 

indukované  expresi  Tup1p.  Za  ostatních  podmínek,  tedy  neindukovaný  Tup1p  v  přítomnosti  i 

nepřítomnosti glukózy a indukovaný v přítomnosti glukózy, dochází ke ztrátě adheze a kmen netvoří 

biofilm. Naproti tomu za minimální exprese Cyc8p (neindukovaný) dochází k vysoké adhezi buněk,  

expresi  Flo11p-GFP  a  tvorbě  biofilmu.  Indukce  exprese  Cyc8p  potlačuje  adhezi  buněk  jak  v  

nepřítomnosti, tak v přítomnosti glukózy. Tyto výsledky poukázaly na důležitou roli Cyc8p při tvorbě 

biofilmu a také na důležitou roli glukózy při regulaci jeho tvorby. V našich pokusech produkce Flo11p-

GFP korelovala se schopností kmene adherovat a tvořit  biofilm. Z našich dat vyplývá, že Tup1p je 

klíčovým aktivátorem adheze za nepřítomnosti glukózy a že zvýšená hladina Cyc8p má silný účinek za  

přítomnosti glukózy  a  působí  proti funkci  Tup1p a  Flo11p,  potenciálně  prostřednictvím nedávno 

popsaných mechanismů  (Van Nguyen et al., 2018)

Zaměřili jsme se také na to, zda je rozdíl ve schopnosti adherovat mezi planktonními buňkami 

ze třepané kultury a statickými buňkami z biofilmu. Regulace Tup1p a Cyc8p funguje podobně pro  

oba typy buněk a je jen mírně ovlivněná fází růstu buněčné kultury. Rozdílem mezi těmito typy buněk  

je, že planktonní buňky adherují lépe než buňky ze statické kultury.

Díky nové metodě fixace vzorků pomocí agarózy jsme byli schopni připravit tenké řezy bočního 

profilu  nárůstu  buněk  v  mikrotitračních  destičkách  a  v  nativním  stavu  mikroskopicky  pozorovat 

diferenciaci jednotlivých vzorků. Zjistili jsme, že vývoj struktur biofilmu probíhá hlavně v prvních 24 

hodinách a v pozdějších časech se struktury už výrazněji viditelně nevyvíjejí.

Pro lepší pochopení vlivu glukózy na regulaci Tup1p-Cyc8p jsme pozorovali mikroskopické řezy 

kmenů Tup1p-GFP  a  Cyc8p-GFP.  Oba  tyto  značené  regulátory,  jak  v přítomnosti,  tak  při  absenci 

glukózy,  lokalizují  v  jádrech  buněk. Úroveň  signálu  Tup1p-GFP,  v  neadherovaných  buňkách  za 

přítomnosti glukózy a v biofilmu v GM médiu, byla podobná, což ukazuje, že glukóza nemá přímý vliv  
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na změnu exprese Tup1p. Naproti tomu exprese Cyc8p-GFP je v biofilmu v nepřítomnosti glukózy 

výrazně nižší než u neadherovaných buněk v médiu za přítomnosti glukózy. Zároveň za přítomnosti 

glukózy dochází k vyšší expresi Cyc8p-GFP v povrchové části vrstev neadherovaných buněk.

Naše data ukazují, že glukóza reguluje hladinu Cyc8p. V literatuře je popsáno několik různých 

faktorů, jako jsou Nrg1p, Mig1p a Sfl1p, které se podílejí na regulaci glukózou a ovlivňují funkci Cyc8p 

a Tup1p,  avšak v těchto případech dochází  k vazbě koregulátorů přímo na komplex Cyc8p-Tup1p 

(Wilson et al., 1996; Conlan a Tzamarias, 2001; Verstrepen a Klis, 2006), avšak nebylo prokázáno, že 

by se tyto koregulátory podílely na protichůdné regulaci  Cyc8p a  Tup1p (Van Nguyen et al., 2018). 

Dále je také důležité naše zjištění, že přidání glukózy má za následek uvolňování buněk z biofilmu, což 

by mohlo hrát významnou roli při kvasinkových systémových a biofilmových infekcích. 

Navrhli jsme model vývoje a šíření biofilmů S. cerevisiae, kdy při kolonizaci nového prostředí 

s nízkým obsahem glukózy v okolí  je  aktivita Cyc8p malá,  což napomáhá adhezi  a vývoji  biofilmů 

pomocí Tup1p. Pokud se však v okolí zvýší koncentrace glukózy, dochází ke zvýšení exprese Cyc8p,  

což snižuje adhezi buněk a umožňuje jim oddělit se od biofilmu. Takto uvolněné planktonní buňky se  

následně mohou rozptýlit  a hledat nové vhodné prostředí s nízkou hladinou glukózy,  kde začnou 

tvořit nový biofilm (Obrázek 32). Pomocí tohoto modelu by se kvasinky byly schopné šířit a přežívat 

v heterogenním prostředí, jakým může být například lidský organismus. Jelikož i malá koncentrace  

glukózy  (0,1 % což je asi 5,5 mM)  stačí k uvolňování biofilmů za našich experimentálních podmínek, 

mohl by tento model být funkční i za fyziologických podmínek (koncentrace glukózy v krvi je nižší než 

7,8 mM, 2 h postprandiálně) (Wile a Wilding, 2014). Bylo prokázáno, že kromě pacientů s omezenou 

imunitou, jsou diabetici další skupinou s vysokým rizikem invazivních houbových infekcí, a u těchto 

pacientů  byly  také  zaznamenány  případy  nákazy  S.  cerevisiae. A  také  bylo  zjištěno,  že  zvýšená 

koncentrace  glukózy  v krvi  má  za  následek  sníženou  účinnost  antimykotik  při  léčbě  infekcí 

způsobených Candida spp. (Mandal et al., 2014; Rodrigues et al., 2019). A je důležité si uvědomit, že i 

kvasinky  rodu  Saccharomyces jsou  stále  častěji  uváděny  jako  původci  invazivních  onemocnění 

(Enache-Angoulvant a Hennequin, 2005; Pillai et al., 2014).

Flo11p je  klíčovým proteinem nezbytným pro tvorbu biofilmových struktur,  který  ovlivňuje 

většinu procesů  potřebných  při  formování  těchto  struktur (kapitola  3.3.2)  (Šťovíček et  al.,  2010; 

Vopálenská et al., 2010; Voordeckers et al., 2012). 

Na  kmeni  BR-F  S.  cerevisiae  bylo  ukázáno,  že  regulační  faktory  Cyc8p  a  Tup1p  fungují 

protichůdně při regulaci tvorby biofilmových kolonií, kdy Tup1p je nezbytný pro tvorbu strukturované  

kolonie a Cyc8p tomu brání, přičemž při jeho zvýšené expresi dochází ke tvorbě hladkých kolonií. Bylo  

též ukázáno, že Tup1p a Cyc8p regulují  Flo11p v různých fázích jeho exprese. Cyc8p sám o sobě  

funguje jako negativní transkripční faktor, který reprimuje produkci Flo11p. Tup1p působí proti funkci  
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Cyc8p tím, že se s ním váže do komplexu, čímž zabraňuje Cyc8p v represi Flo11p, a Tup1p proto  

nepřímo  funguje  jako  pozitivní  regulátor  pro  Flo11p.  Komplex  Cyc8p-Tup1p  se  pravděpodobně 

nepodílí na regulaci tvorby biofilmových struktur (Van Nguyen et al., 2018) avšak může regulovat jiné 

buněčné pochody, jako například tvorbu floků (Fleming et al., 2014; Van Nguyen et al., 2018). Tup1p 

má pravděpodobně ještě jednu úlohu, a to že zabraňuje degradaci Flo11p, nejspíše pomocí represe 

nějaké Flo11p specifické proteázy (Van Nguyen et al., 2018).

Obrázek  32:  Model  vzniku  a  šíření  kvasinkového  biofilmu  a  vlivu  glukózy  a  Cyc8p  na  jeho  další 
šíření (Van Nguyen et al., 2020).

Regulátory Cyc8p-Tup1p však u S. cerevisiae nehrají roli pouze při tvorbě struktur uchycených 

k pevnému podkladu, když regulují Flo11p, ale také při tvorbě floků, kde hrají hlavní roli flokuliny  

Flo1p a Flo10p (Verstrepen a Klis, 2006). Oproti situaci u biofilmů a biofilmových kolonií, delece cyc8 i 

tup1 způsobuje zvýšenou flokulaci i za podmínek, kdy ke tvorbě floků nedochází (Van Nguyen et al., 

2018).

Při regulaci tvorby floků Cyc8p a Tup1p tvoří komplex, který se skládá ze čtyř molekul Tup1p 

a jedné molekuly Cyc8p (Varanasi et al., 1996; Smith a Johnson, 2000). Podle navrženého modelu by 

vazba komplexu Cyc8p-Tup1p do promotorové oblasti genu  FLO1 vedla k umístění  nukleosomů a 

deacetylaci histonů pomocí histon deacetyláz HDAC (Hda1p a Rpd3p), což by vedlo k represi genu 

FLO1 (Fleming et al., 2014). 

Důležité je, že v našem modelovém kmeni BR-F byly prokázány oba typy regulace, jak tedy  

antagonická regulace Cyc8p a Tup1p při regulaci vývoje strukturovaných mnohobuněčných struktur,  

tak represní regulace flokulace komplexem Cyc8p-Tup1p (Van Nguyen et al., 2018). V našem modelu 

adheze a vývoje SLI biofilmů jsme pozorovali pouze vliv antagonická regulace.

Ortology Tup1p i  Cyc8p jsou přítomny u různých druhů kvasinek a jiných hub, avšak jejich  

úloha ve filamentaci, fenotypovém přepínání a virulenci kvasinkových/houbových patogenů se velice  

liší  u jednotlivých kmenů  (Váchová a Palková, 2019).  Například u  C. albicans delece  tup1 vede ke 
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zvýšené filamentaci a invazivnímu růstu (Braun a Johnson, 1997; García-Sánchez et al., 2005; Su et al., 

2018),  SSN6 (ortolog  CYC8)  u  C.  albicans pravděpodobně  hraje  roli  represoru  fenotypového 

přepínání (García-Sánchez  et  al.,  2005).  Naproti  tomu  u  další  patogenní  kvasinky,  Cryptococcus 

neoformans, je Tup1p potřebný pro tvorbu dikaryotických hyf a virulenci (Lee et al., 2009).

Komplex Cyc8p-Tup1p tedy hraje  důležitou pleiotropickou roli  při  tvorbě mnohobuněčných 

struktur u různých druhů kvasinek. U  S. cerevisiae by regulace komplexu Cyc8p-Tup1p mohla hrát 

důležitou roli při  systémových infekcích, i když jsou v současnosti nemoci způsobené  S. cerevisiae 

relativně vzácné.

6.1.2 Odlišnosti vývoje mnohobuněčné struktury určující tvorbu hladké 

versus strukturované (biofilmové) kolonie

Kromě studia  vývoje  SLI  biofilmů jsme se  zaměřili  i  na  časné  fáze  vývoje  strukturovaných 

(biofilmových)  a  hladkých  kolonií  (Plocek  et  al.,  2020).  Více  o  rozdílech  mezi  strukturovanými 

a hladkými  koloniemi  a  fenotypovém přepínáním mezi  nimi  v  kapitole  3.3.1.1.  Naším cílem bylo 

zjistit, v čem se liší časný vývoj těchto dvou typů kolonií.

Při  studiu  mechanismů  vývoje  kolonií  na  glycerolovém  médiu  jsme  jako  model  použili 

chimérické  obří  kolonie  divokého  kmene  BR-F,  tvořícího  strukturované  kolonie  (typ  panter),  a  

laboratorního  kmene  BY4742,  tvořícího  hladké  kolonie  (typ  zebra).  Buněčná  suspenze,  ze  které  

kolonie  vznikaly,  byla  směsí  neznačených  buněk  a  buněk  produkujících  cytosolické  GFP  pod 

konstitutivním promotorem. Značení pomocí GFP nemělo vliv na rychlost růstu jednotlivých kmenů,  

neboť zastoupení značených a neznačených buněk v koloniích bylo podobné a neměnilo se v čase. 

Pokud  by  exprese  GFP  měla  negativní  vliv  na  rychlost  růstu,  docházelo  by  v  kolonii  k  převaze  

neznačených buněk a tato disproporce by se v čase zvyšovala (Maršíková et al., 2020).

V  hladkých  koloniích  typu  zebra  nejprve  rostou  buňky  v  horizontálním  směru  do  volného 

prostoru v inokulační oblasti a tvoří buněčnou monovrstvu. Ve chvíli, kdy dojde k zaplnění volného 

prostoru, dochází k růstu kolonie do výšky, popřípadě do okolního prostoru. V centru kolonie se díky 

tomu  vytvářejí  relativně  pravidelné  sloupce  značených  a  neznačených  buněk,  které  jsou  na 

vertikálních  řezech  kolonie  pozorovatelné  jako  pruhy.  Šířka  jednotlivých  sloupců,  vznikajících  z 

jednoho buněčného předka, je závislá na hustotě suspenze během inokulace a platí, že menší hustota  

inokula vede k širším sloupcům (Obrázek 33).  V chimérických koloniích v pozdějších fázích vývoje 

dochází k amoniakové signalizaci a diferenciaci na U a L buňky (Čáp et al., 2012),  kdy nejsou rozdíly 

mezi sloupci tvořenými značenými a neznačenými buňkami. Diferenciace je tedy závislá na poloze 

buněk, kdy v horní části kolonie vznikají U buňky nezávisle na původu buněk
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Na  příčných  řezech  hladkých  kolonií  vypěstovaných  z  buněk  označených  barvivem 

AlexaFluor488 5-TFP jsme také ukázali, že chronologicky nejstarší buňky v kolonii jsou soustředěny 

povětšinou v její dolní části blíže agaru (ojediněle jsou některé označené buňky vytlačené do horních  

části kolonie) a k přirůstání nových buněk dochází směrem nahoru, dále od zdroje živin. Soustředění 

chronologicky  mladších  buněk  v  horní  části  kolonie  by  bylo  v  souladu  s  předchozími  výsledky 

týkajícími se lokalizace dělících se buněk v horní části kolonie (Čáp et al., 2012).

 

Obrázek 33: Model distribuce buněk v koloniích typu zebra (A) a panter (B) (Plocek et al., 2020).

Ve  strukturovaných  koloniích  typu  panter  je  vývoj  kolonie  odlišný  od  typu  zebra.  Buňky 

zůstávají  navzájem  spojeny  a  vytvářejí  malé  trojrozměrné  mikrokolonie,  které  se  skládají  buď  z 

potomků jednoho předka (obsahují pouze značené, nebo neznačené buňky), nebo několika předků, 

kteří  byli  ve  velmi  těsné  blízkosti  (potom  vzniká  mikrokolonie  z  obou  typů  buněk).  Po  čtyřech  

hodinách vývoje dochází k diferenciaci buněk, objevují se pseudohyfy, které pomáhají v rozšiřování 

do prostoru a k uchycení a zarůstání mikrokolonií do agaru. Mikrokolonie se následně rozrůstají do 

všech  směrů  a dochází  k  jejich  spojení  do  jedné  obří  biofilmové  kolonie,  která  má  v  důsledku 

nepravidelnou  distribuci  značených  a  neznačených  buněk.  Vzdušné  vrásy  obří  kolonie  jsou  pak 

tvořeny  nejen  shluky  značených  nebo  neznačených  buněk,  ale  také  oblastmi  s  rovnoměrným  

zastoupení obou typů (Obrázek 33).

Na  příčných  řezech  biofilmových  kolonií  vypěstovaných  z  buněk  označených  barvivem 

AlexaFluor488 5-TFP je vidět,  že většina označených buněk zůstává v dolní  části u agaru. Značné 

množství obarvených buněk je však ve shlucích distribuováno ve vráskách v horních částech kolonie,  
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což ukazuje,  že na rozdíl  od kolonií  typu zebra v koloniích typu panter dochází  k migraci  větších  

shluků starších buněk do horní části kolonie, čemuž pravděpodobně pomáhá adheze buněk a ECM, 

která napomáhá tvoření vrásek.

Kmeny BY4742 a BR-F se liší v klíčových vlastnostech, jako jsou například buněčná adhezivita, 

tvorba shluků a polarita pučení. Zjišťovali jsme, zda některý z těchto parametrů je zodpovědný za 

změnu distribuce buněk v koloniích typu zebra a panter typu kolonií.

Delece genů BUD2 a RSR1 (BUD1), které se podílejí na řízení polarity buněčného dělení (Park et 

al., 1993; Park et al., 1997), nemají vliv na distribuci buněk v koloniích obou typů. To by odpovídalo 

dřívějším poznatkům, které nesvědčí, že by změna polarity růstu měla významný vliv na morfologii  

kolonií (Vopálenská et al., 2005).

U distribuce typu zebra kmene BY4742 jsme připravili deleci ACE2 genu, která má za následek 

defekt  v  oddělování  buněk  a  tvorbu  buněčných  shluků  v  důsledku  špatného oddělení  dceřiných 

buněk (Bidlingmaier et al., 2001). Ace2p je transkripčním aktivátorem pro chitinázu Cts1p, na které je 

závislé správné oddělování dceřiných buněk (Dohrmann et al., 1992). V důsledku tvorby shluků došlo 

sice  k menší  změně  ve  sloupcích,  které  byly  širší  a  měly  roztřepené  okraje  oproti rodičovskému 

kmeni, ale nedošlo ke změně distribuce z typu zebra na panter typ.

Naproti tomu u distribuce typu panter kmene BR-F delece adhezinu  flo11, který je klíčovým 

proteinem potřebným pro tvorbu biofilmových kvasinkových útvarů a adhezi k povrchům, buněčnou 

adhezi  a  tvorbu  ECM  (Reynolds  a  Fink,  2001;  Šťovíček  et  al.,  2010;  Voordeckers  et  al.,  2012; 

Vopálenská et al., 2010; Bojsen et al., 2014), má za následek změnu distribuce na typ zebra. 

Předchozí výsledky ukázaly, že při vývoji obří strukturované kolonie haploidního kmene ΣSh se 

v raných  fázích  vývoje  kolonie  nachází  Flo11p  ve  zvýšené  míře  v  oblastech  kontaktů  buněk  v 

buněčných  shlucích.  U shluků dochází  k  první  dimorfické  změně růstu  na unipolární  typ  pučení,  

pravděpodobně vlivem amoniakové signalizace, čímž nastává směrový růst k okolním shlukům. Tento 

krok je však na Flo11p nezávislý a probíhá i u kmene s delecí flo11. Během druhé dimorfické změny 

dochází k tvorbě pseudohyf a při tomto kroku je Flo11p nezbytný  ̶  bez tohoto proteinu nedochází k 

vytváření  vzdušných struktur kolonie a zarůstání buněk do média (Vopálenská et al.,  2010).  Další 

studie identifikovala v místech kontaktu mezi buňkami v kmeni BR-F dlouhá vlákna tvořící struktury 

podobné suchému zipu. Na jejich vzniku se pravděpodobně podílí také Flo11p, jelikož delece  flo11 

způsobuje ztrátu těchto struktur. Zároveň na tvorbu těchto struktur mají vliv regulace pomocí Cyc8p 

a Tup1p,  kdy delece tup1,  popřípadě kontinuální  exprese  tefCYC8 mají  podobný efekt  na tvorbu 

těchto vláken jako delece flo11 (Van Nguyen et al., 2018).

Naše výsledky ukazují,  že vlastnosti související  s buněčnou stěnou, adhezí  buněk a tvorbou 

ECM jsou klíčovými parametry potřebnými pro tvorbu strukturovaných kolonií typu panter a že ztráta 
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těchto vlastností během domestikace kvasinek má za  následek i  změnu distribuce buněk na typ 

zebra.  Tyto výsledky jsou v kontrastu s  poznatky  o zapojení  defektů v buněčném dělení,  jako je  

například delece ace2 a následná tvorba shluků („snowflakes“), v roli možných mechanismů, které se 

podílejí na tvorbě mnohobuněčných struktur v tekutých médiích. Delece ace2 způsobuje, že dceřiné 

buňky  zůstávají  připojené  k  mateřské  buňce,  což  vytváří  shluky,  které  mohou  mít  sklon  k  

mnohobuněčné adaptaci. Shluky se rozmnožují a vytvářejí potomstvo pomocí fragmentace, kdy kvůli  

překročení pevnosti v tahu dochází k oddělení klastru buněk v jednom spojení mezi buňkami. To má 

za následek, že oddělený klastr prochází jednobuněčným genetickým efektem hrdla láhve, což může 

snižovat  genetický  konflikt  uvnitř  skupiny  buněk,  který  by  mohl  narušovat  mnohobuněčnou 

komplexitu. Klastry stejného klonu jsou fyziologicky podobné a to minimalizuje jejich variabilitu a 

zvyšuje dědičnost mnohobuněčných znaků, což by znamenalo, že selekce na úrovní klastrů by mohla  

způsobovat  jejich  rychlou  evoluci  (Ratcliff  et  al.,  2015).  Je  pravděpodobné,  že  pro  tvorbu 

strukturovaných kolonií jsou shluky buněk vytvořené v důsledku delece  ace2  příliš rigidní. Naproti 

tomu buněčná adheze  pomocí  Flo11p asi  umožňuje  lepší  reorganizaci  buněčných klastrů  během 

vývoje kolonie. Čemuž by odpovídaly i struktury v chimérických koloniích, které vznikají ze značených 

a neznačených buněk.

6.2 Vliv mitochondriální retrográdní signalizace na vývoj hladkých kolonií

Během vývoje hladké kvasinkové kolonie kmene BY4742 na GM médiu dochází k diferenciaci  

na dvě buněčné subpopulace U a L, které se mimo jiné liší v morfologii a fyziologii mitochondrií (Čáp 

et al., 2012; Čáp et al., 2015) (Více v kapitole 3.3.3). V našich výsledcích jsme ukázali, že klíčovou roli 

ve vývoji kolonie a její diferenciaci hraje mitochondriální retrográdní dráha (RTG) (Podholová et al., 

2016). Zároveň jsme zaměřili na identifikaci nových cílových genů RTG dráhy (Plocek et al., 2021). 

6.2.1 Tři větve RTG dráhy a jejich aktivita v buněčných subpopulacích kolonie

RTG dráha je aktivní ve všech buňkách kolonie v acidické i alkalické fázi růstu, což jsme zjistili  

pomocí Rtg1p-GFP. V jednotlivých buněčných subpopulacích však dochází k rozdílné regulaci cílových  

genů a liší se také role RTG dráhy v těchto subpopulacích. První výsledky ukázaly, že během vývoje  

kvasinkové kolonie  můžeme v alkalické kolonii  rozlišit  tři  rozdílné  populace buněk,  ve kterých se  

regulace RTG dráhy liší  a může mít i vliv na jejich přežívání. Jedná se o U buňky, horní L buňky a 

spodní  L  buňky.  V každé daných subpopulací  je  RTG dráha regulována klasickým způsobem, kdy  

potřebuje pro své fungování aktivátory Rtg1p, Rtg2p, Rtg3p a represor Mks1p. Tyto regulátory však v  
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jednotlivých subpopulacích regulují odlišné genové cíle. Tyto tři větve RTG dráhy jsou Ato-větev, Cit2-

větev a „viability“ větev, zodpovědná za přežívání buněk (Obrázek 34).

Delece hlavních transkripčních faktorů  rtg1 a  rtg3 vykazovaly v zásadě stejný efekt v Ato- a 

Cit2-větvích regulace, a to vypnutí RTG regulace. Delece rtg2 má stejný efekt vypnutí RTG dráhy jako 

delece rtg1/3. Důležitá je pak pozice negativního regulátoru MKS1 k pozitivnímu regulátoru RTG2 v 

RTG dráze. Pomocí vícenásobných delecí RTG genů s MKS1 jsme potvrdili, že RTG2 funguje upstream 

od MKS1 ve všech třech větvích RTG dráhy (Liu a Butow, 2006; Jazwinski, 2014). To znamená, dvojitá 

delece  rtg2 a mks1 má na fungování RTG regulace stejný efekt jako delece samotného  mks1.  Vliv 

dalších negativních regulátorů Bmh1p a Bmh2p nebyl v našem modelu prokázán. Tyto dva regulátory 

jsou navzájem zastupitelné. Avšak delece obou z nich je u většiny kmenů letální  (Van Heusden et al., 

1995; Liu et al.,  2003; Bruckmann et al.,  2007).  Životaschopné jsou obě delece na pozadí  kmene 

Σ1278b (Roberts et al., 1997). V našich kmenech se nám nepodařilo vytvořit dvojitou deleci bmh1/2, 

a tedy prozkoumat vliv těchto regulátorů na jednotlivé větve RTG regulace.

V U buňkách jsme identifikovali Ato1p (Ady2p) a Ato2p jako cíle Ato-větve RTG dráhy. Tyto dva  

proteiny spolu s Ato3p, který není RTG dráhou ovlivněn, jsou indukovány při přechodu z alkalické do 

acidické fáze růstu a jejich exprese je typická pro U buňky rodičovského kmene  (Čáp et al., 2012). 

Ato3p byl již dříve identifikován během výzkumu kmenů s respirační deficiencí a bylo zjištěno, že jeho 

exprese je regulována z mitochondrií pomocí jiné retrográdní dráhy, nezávislé na RTG (Guaragnella a 

Butow, 2003). Avšak některé výsledky ukazují na regulaci tohoto genu pomocí RTG dráhy (Chow et 

al.,  2019).  V  citované  práci  autoři  pracovali  se  kmeny  odvozenými  od  Σ1278b,  což  by  mohlo 

znamenat, že v jiném genetickém pozadí by mohl být  ATO3 regulován pomocí RTG dráhy anebo – 

jelikož autoři porovnávali pouze změny mezi strukturovanou kolonií rodičovského kmene a hladkou 

kolonií s delecí rtg3 – že v hladké kolonii mohlo dojít ke zvýšené expresi Ato3p oproti rodičovskému 

kmeni i nezávisle na RTG dráze. V koloniích rtg3 Σ1278b došlo zároveň i ke zvýšené expresi ostatních 

ATO proteinů (Chow et al., 2019). V hladkých koloniích BY4742 dochází k výraznému zvýšení exprese 

všech Ato proteinů při přechodu z acidické do alkalické fáze růstu a tyto proteiny jsou typické pro U 

buňky  diferencované  kolonie  (Palková  et  al.,  2002;  Čáp  et  al.,  2012).  Tato  zjištění  by  mohla 

naznačovat,  že  v  tomto  experimentu  (Chow  et  al.,  2019) by  mohla  být  zvýšená  exprese  Ato3p 

způsobena tím, že u zkoumaných hladkých kolonií  Σ1278b mohlo dojít k diferenciaci, což by mohlo 
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vést  ke  zvýšení  exprese  Ato3p  nezávisle  na  regulaci RTG  dráhou. 

Obrázek  34:  Schematické  znázornění  regulace  jednotlivých  větví  RTG  dráhy  a  aktivního  Rtg1p 
v jádrech buněk (Podholová et al., 2016).

V Ato-větvi během acidické fáze růstu jsou za normálních podmínek Ato1/2p reprimovány.  

Ovšem při deleci mks1 dochází k odblokování jejich represe a ke spuštění jejich produkce v horní části 

acidické kolonie. V alkalické fázi, kdy jsou Ato1/2p produkovány U buňkami kolonie, je jejich exprese  

spuštěna pomocí RTG dráhy a delece rtg1/2/3 zastavuje jejich produkci. Zároveň je exprese Ato1/2p 

proteinů negativně modulována pomocí Mks1p, kdy delece  mks1 má za následek zvýšení množství 

Ato1/2p proteinů jak  v  U buňkách,  tak  i  v  horních L  buňkách,  kde v rodičovském kmeni  nejsou  

exprimovány (Obrázek 34).

Typickým cílem RTG dráhy je podle předchozích studií Cit2p (Liu a Butow, 1999; Liu a Butow, 

2006), který je markerem pro Cit2-větev RTG regulace. I když je v našem modelu hladké kolonie RTG  

dráha aktivní ve všech buňkách kolonie, dochází k expresi Cit2p pouze v určitých částech kolonie.  

V acidické fázi růstu dochází k jeho expresi v horní části kolonie, kdy je jeho produkce regulována  

klasicky pomocí RTG dráhy, tedy pozitivně pomocí Rtg1/2/3p a negativně skrze Mks1p. Při přechodu 

do alkalické fáze růstu a diferenciaci kolonie dochází ke změně lokalizace. V horních U buňkách je 
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Cit2p degradován a jeho syntéza zastavena. Tato represe je přitom nezávislá na Mks1p regulátoru,  

kdy jeho delece nemá vliv na zastavení exprese Cit2p v U buňkách. K produkci Cit2p dochází pouze v  

horní části L buněk, kde je normálně regulovaný RTG dráhou, tedy pozitivně pomocí  Rtg1/2/3p a 

negativně skrze Mks1p (Obrázek 34).

Třetí větev, zvaná „viability“, je odpovědná za přežívání buněk, má vliv na přežívání dolních 

L buněk v alkalické fázi růstu kolonie. Při přerušení RTG dráhy dochází ke zvýšenému úmrtí buněk 

v této části kolonie, což ale nemá vliv na produkci Ato a Cit2 proteinů (Obrázek 34).

Díky těmto zjištěním o regulaci RTG dráhy můžeme v hladké kolonii kmene BY4742 v acidické  

fázi definovat dvě subpopulace buněk. Jednou je horní část kolonie, ve které probíhá exprese Cit2p 

pomocí RTG regulace a nedochází zde k produkci Ato1/2p. Druhou subpopulací je dolní část kolonie,  

kde nedochází k produkci Cit2p ani Ato1/2p, i když je RTG dráha v těchto buňkách aktivní.

V alkalické kolonii můžeme rozlišit tři subpopulace v závislosti na RTG regulaci. První je U vrstva 

buněk,  kde  dochází  k  expresi  Ato1/2p,  ale  kde  je  zastavena  exprese  Cit2p.  L  vrstvu  buněk  pak 

můžeme rozdělit na horní část (druhá subpopulace), kde probíhá exprese Cit2p, a dolní část (třetí 

subpopulace), kde neprobíhá exprese Cit2p ani Ato1/2p, ale přežívání buněk v této části je závislé na  

funkční RTG dráze (Obrázek 34).

Na regulaci jednotlivých větví RTG dráhy se pravděpodobně podílejí další, nám zatím neznámé 

modulátory. K tomu závěru nás vede například regulace pomocí Mks1p, která je aktivní jak v Ato-, tak  

Cit2- větvi,  a tedy v diferencované kolonii  jak v U buňkách tak v horních L buňkách. Exprese Ato  

proteinů je reprimována jak v U buňkách, tak v horních L buňkách a delece mks1 spouští expresi Ato 

proteinů  v  obou oblastech.  Obráceně  to ovšem nefunguje  a  exprese Cit2p při  deleci  mks1 není 

spuštěná v U buňkách, ale pouze v horních L buňkách. Přitom v horní části acidické kolonie dochází  

k regulaci jak Ato, tak Cit2p proteinů zároveň a delece  mks1 zvyšuje expresi všech těchto cílových 

genů RTG dráhy. 

Zajímavé je spojení fyziologie mitochondrií v různých částech diferencované alkalické kolonie 

s různou regulací RTG dráhy. U buňky mají velké mitochondrie s redukovanými kristami se sníženou 

respirační  kapacitou,  zatímco L buňky mají  menší  dobře vyvinuté  mitochondrie  s  vyšší  respirační  

kapacitou (Čáp et al., 2012).  V U buňkách snížená funkčnost mitochondrií pravděpodobně aktivuje 

RTG  dráhu  přes  Rtg2p  i  přesto,  že  tyto  buňky  jsou  metabolicky  aktivní,  mají  vysoké  množství  

glutaminu/glutamátu a aktivní TOR dráhu (Čáp et al., 2012; Váchová et al., 2013), což jsou podmínky, 

za kterých je RTG dráha v tekutých kulturách inhibována (Komeili  et  al.,  2000;  Liu et  al.,  2001). 

Naproti tomu L buňky jsou buňky hladovějící, s nízkou hladinou glutamátu a vypnutou TOR dráhou 

(Čáp et  al.,  2012;  Váchová et  al.,  2013),  Naproti tomu L buňky,  jsou buňky hladovějící,  s  nízkou 

hladinou glutamátu a vypnutou TOR dráhou (Liu a Butow, 2006; Jazwinski, 2014). 
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6.2.2 Identifikace nových cílů RTG dráhy v buněčných subpopulacích kolonie 

a jejich funkce v metabolismu

V další  práci jsme se zaměřili  na identifikaci dalších, nových cílových proteinů podléhajících 

regulaci RTG dráhy a na určení buněčných procesů, které jsou jí ovlivněny. Analyzovali jsme proteom  

jednotlivých buněčných subpopulací různě ovlivněných RTG dráhou. Rozdělili jsme acidickou kolonii  

na horní a dolní část a alkalickou kolonii na U buňky, horní L buňky a dolní L buňky. V analýze bylo  

cílem zjistit cílové proteiny regulace Rtg1p a Mks1p. Pro zpřesnění výsledků jsme pro každý regulátor  

použili  dvojici kmenů, abychom redukovali vliv nespecifického pozadí a rozdíly, které nesouvisejí s  

RTG regulací.  Pro MKS1 regulaci  jsme použili  kombinaci  delečních kmenů  mks1 a  rtg2/mks1,  kdy 

Rtg2p funguje v regulační dráze před Mks1p, a tedy vliv obou konstruktů na RTG signalizaci by měl  

být  podobný.  Pro RTG1 regulaci  jsme použili  kombinaci  delečních  kmenů  rtg1 a  rtg1/mks1,  kdy 

Mks1p funguje v regulační dráze před Rtg1p, a tedy opět by měl být fenotyp obou kmenů podobný.  

Tyto dvě skupiny jsme pak porovnávali s rodičovským kmenem BY4742 s cílem identifikovat cílové 

proteiny  RTG dráhy.  Vybrané  nové  cílové  proteiny  RTG  dráhy  jsme poté  označili  pomocí  GFP  a  

následnou mikroskopickou analýzou  řezů jejich  kolonií  a  kvantifikací  pomocí  western a Northern 

blotů, čímž jsme verifikovali výsledky proteomické analýzy.  

V proteomických datech jsme odhalili  tři  velké skupiny genů, které jsou různým způsobem 

regulovány  RTG  dráhou.  První  skupina  obsahuje  proteiny  regulované  klasicky  RTG  dráhou,  kdy 

dochází k expresi pozitivně regulované pomocí Rtg1p a negativně regulované skrze Mks1p. Druhá 

skupina obsahuje proteiny, které jsou aktivovány přes Rtg1p, ale nedochází u nich k represi pomocí  

Mks1p. Ve třetí skupině jsou geny, které jsou negativně regulovány prostřednicnictvím Rtg1p.

Mezi  proteiny první  skupiny, které jsou klasicky regulované, patří  už dříve zmíněné Ato1p,  

Ato2p a Cit2p. Většina proteinů této skupiny je však typická pro U buňky alkalické kolonie, což bylo  

potvrzeno i mikroskopickou a western blot analýzami, a má expresní profily podobné Ato1p a Ato2p 

(Ato-větev  regulace  RTG  dráhy).  Z  proteinů,  které  náleží  do  první  skupiny  a  mají  podobný 

proteomický profil jako Cit2p (Cit2-větev regulace RTG dráhy), jsou to Dld3p, který byl identifikován 

dříve jako RTG dependentní (Liu a Butow, 1999), a nově také Ree1p, což je cytoplazmatický protein 

podílející se na regulaci enolázy (Choi et al., 2008). Tedy jejich exprese je v alkalické fázi růstu typická 

pro L buňky. Cit2p a Dld3p jsou exprimovány v acidické fázi růstu v horní části kolonie. Po přechodu z  

acidické  do  alkalické  fáze  dochází  k  degradaci  těchto  proteinů  v  U  buňkách  a  exprese  zůstává 

spuštěna v horních L buňkách. Rozdíl mezi Dld3p a Cit2p je však v tom, že při deleci mks1 dochází k 

expresi Dld3p i v dolních L buňkách – na rozdíl od exprese Cit2p. Exprese těchto proteinů (Cit2p a  
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Dld3p) probíhá v buňkách, ve kterých je neaktivní TORC1 (Čáp et al., 2012; Váchová et al., 2013), což 

by  odpovídalo předchozím výsledkům, kdy aktivní  TORC1 reprimuje  RTG dráhu,  potažmo expresi 

Cit2p a Dld3p (Dilova et al., 2002; Dilova a Powers, 2006; Giannattasio et al., 2005). Je velmi zajímavé, 

že jsme v koloniích identifikovali tak malý počet cílových proteinů RTG dráhy, které mají podobný 

profil  exprese  jako  Cit2p,  což  je  nejčastěji  používaný  marker  aktivity  RTG  dráhy.  Většina  námi 

identifikovaných proteinů je naopak regulována v rozporu s dřívějším modelem fungování RTG dráhy.

U vybraných proteinů první skupiny jsme také pomocí northern blot analýzy ověřili, že výsledky  

získané pomocí mikroskopické analýzy a western blot analýzy korelují s úrovní mRNA, a tedy regulace 

těchto proteinů probíhá převážně na transkripční úrovni.

Druhá skupina proteinů je také pozitivně regulována pomocí  Rtg1p,  ale  na  rozdíl  od první  

skupiny, nedochází  u ní k výrazné represi skrze Mks1p, naopak u některých cílových proteinů po  

deleci mks1 došlo ke snížení jejich exprese. 

Velká část proteinů této druhé skupiny je specificky produkována v U buňkách. Mezi těmito  

proteiny jsme identifikovali podskupinu, jež je zapojena do biosyntézy aminokyselin. Tato podskupina  

proteinů  není  v  U  buňkách  regulována  pomocí  Mks1p  a  delece  mks1 nemá  na  jejich  expresi 

v U buňkách  vliv.  Avšak  při  deleci  mks1 zároveň  dochází  ke  spuštění  jejich  exprese  v  horních  L 

buňkách. Dříve jsme ukázali, že exprese Cit2p je v horních L buňkách alkalické kolonie regulována 

pomocí Rtg1p/Mks1p a že při deleci  mks1 dochází  ke zvýšení exprese Cit2p. Zároveň však delece 

mks1 nemá vliv na produkci Cit2p v U buňkách. To nám ukazuje, že negativní regulace pomocí Mks1p  

je v U buňkách pro některé proteiny regulované klasicky pomocí RTG dráhy méně účinná, popřípadě 

na ně nepůsobí. Proto je tady i možnost, že skupina genů zapojených do metabolismu aminokyselin 

v U buňkách by mohla být klasicky regulována prostřednictvím Rtg1p/Mks1p. 

Proteinů druhé skupiny, které jsou exprimovány hlavně v L buňkách, je výrazně méně a delece  

mks1 nemá žádný vliv na jejich expresi. Mezi těmito proteiny je jediná významná funkční skupina,  

která se podílí na biosyntéze thiaminu. Kromě L buněk probíhá jejich exprese i v acidické fázi růstu  

kolonie.

Třetí skupina zahrnuje proteiny, které jsou negativně regulovány pomocí Rtg1p a ve většině 

případů  jsou  nezávislé  na  regulaci  Mks1p.  Podobně  jako  druhá  skupina  se  tyto  proteiny  téměř  

nevyskytují  během acidické fáze růstu a nacházíme je především v U buňkách.  Velká část těchto  

proteinů  souvisí  s  mitochondriemi,  a  to  především  s  mitochondriální  translací  a  funkcí  

mitochondriálních ribozomů.

Při  analýze  výsledků  pozitivní  regulace  RTG dráhy  pro  první  a  druhou  skupinu  genů jsme  

identifikovali  část  metabolismu  regulovaného  RTG  dráhou.  Týká  se  to  drah  spojených  s  

metabolismem acetyl-CoA. Můžeme rozlišit dva způsoby metabolismu acetyl-CoA ovlivněné pomocí 
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RTG  dráhy.  První  je  cesta,  kdy  se  acetyl-CoA  vzniklý  z  acetátu  nebo β-oxidací  mastných  kyselin  

dostává pomocí karnitinového kyvadlového přenosu do mitochondrií, kde je následně zpracován v  

TCA cyklu.  Druhá cesta je  zpracování acetyl-CoA přes oxalacetát  na citrát pomocí Cit2p.  Citrát je 

následně buď transportován do mitochondrií a zpracován v TCA cyklu, nebo je využit v glyoxylátovém 

cyklu (Obrázek 35) (Liu a Butow, 2006; van Rossum et al., 2016; Xiberras et al., 2019).

První cesta je s vysokou pravděpodobností typická pro U buňky v alkalické fázi růstu kolonie. 

Exprese genů ACS1, YAT1/2, CRC1, CAT2, CIT3 a ACO2 je typická pro tento typ buněk a je závislá na 

RTG dráze. Již dříve byly identifikovány některé geny této dráhy v TCA cyklu (CIT1,  ACO1 a IDH1/2), 

jejich exprese byla zvýšena v buňkách s respirační deficiencí, avšak nebyla u nich prokázána souvislost 

s RTG  dráhou  (Liu a Butow, 1999; Liu a Butow, 2006), což může být také vysvětleno tím, že tyto 

proteiny  jsou spíše  regulovány Ato-větví,  a  pro detekci  aktivity  RTG dráhy se  používá  Cit2p. V U 

buňkách  na  tuto  dráhu  navazuje  skupina  regulovaných  genů  GDH1/3,  podílející  se  na  syntéze 

glutamátu z α-ketoglutarátu a NH3, a komplex SNZ1/SNO1, tvořící glutamát z glutaminu. Dále jsme ve 

druhé skupině genů pozitivně regulovaných pomocí RTG1 a bez zapojení  MKS1 identifikovali velkou 

množinu genů podílejících se na syntéze dalších aminokyselin. Toto naznačuje možnost, že hlavní  

úlohou regulace RTG dráhy v U buňkách je propojení využití odpadních látek (acetátu) a živin, které 

mohou být poskytovány L buňkami  (Čáp et al.,  2012), k syntéze aminokyselin  (Obrázek 35).  Vyšší 

exprese  CIT3 a ICL2,  kterou  jsme zaznamenali,  by  navíc  mohla  buňkám pomáhat  se  vypořádat  s 

některými odpadními produkty metabolismu aminokyselin,  jako je například propionyl-CoA,  který  

může  vznikat  při  degradaci  aminokyselin  s  rozvětveným  řetězcem  a  je  odstraňován  přes 

metylcitrátovou cestu s tvorbou pyruvátu (Epstein et al., 2001; Graybill et al., 2007).

Druhá cesta acetyl-CoA je spíše typická pro buňky v horní části acidické kolonie a horní části 

L buněk v alkalické kolonii, což jsou buňky s neaktivním TORC1 komplexem, toto odpovídá profilu 

Cit2-větve regulace.  V této cestě jsou pouze dva identifikované cílové proteiny RTG dráhy – a to 

citrátsyntáza Cit2p a D-laktátdehydrogenáza Dld3p, které jsou klasicky regulované RTG dráhou (Liu 

a Butow, 2006).  Enzym  Cit2p  zpracovává acetyl-CoA na citrát,  který je následně buďto zpracován 

v mitochondriích, nebo využit v glyoxylátovém cyklu  (Liu a Butow, 2006; van Rossum et al., 2016; 

Xiberras et al., 2019). Enzym Dld3p by potom mohl sloužit také při zpracování toxických metabolitů 

D-2-hydroxyglutarátu (D-2HG)  (Becker-Kettern et al., 2016) a methylglyoxalu (MG)  (Pallotta, 2012). 

D-2HG  vzniká  při  biosyntéze  serinu  a  glycinu,  kdy  v  prvním  kroku  syntézy  těchto  aminokyselin 

3-fosfoglycerátdehydrogenázy  Ser3p  a  Ser33p  katalyzují  oxidaci  3-fosfoglycerátu  a redukci 

α-ketoglutarátu na D-2HG. U Dld3p byla zjištěna také transhydrogenázová aktivita, díky které oxiduje 

D-2HG na α-ketoglutarát a redukuje pyruvát na D-laktát  (Becker-Kettern et al.,  2016).  MG vzniká 

neenzymaticky  z  dihydroxyaceton-fosfátu/glyceraldehyd-3-fosfátu  při  zhoršených  podmínkách 

149



metabolismu  glukózy  a  oxidačním  stresu  (Pallotta,  2012;  Stewart  et  al.,  2013) a  je  následně 

přeměněn na D-laktát, který je poté pomocí cytosolického Dld3p oxidován na pyruvát, jenž může 

vstupovat  do  glukoneogeneze  (Pallotta,  2012) (Obrázek  35).  To  by  souhlasilo  s  modelem vývoje 

kolonie, kde L buňky mají zvýšený stres s vyšší hladinou ROS a spuštěnou glukoneogenezi (Čáp et al., 

2012; Čáp et al., 2015). 

Obrázek  35:  Schéma  metabolických  funkcí  regulovaných  pomocí  RTG  dráhy  v U  buňkách  (A) 
a L buňkách (B) (Plocek et al., 2021).

Při studiu regulace RTG dráhy jsme pracovali s modelem vývoje a diferenciace hladké kolonie 

na GM médiu, kdy při přechodu z acidické do alkalické fáze růstu dochází k diferenciaci kolonie na 

dvě hlavní subpopulace buněk, U a L buňky. U buňky jsou metabolicky velmi aktivní, avšak – přestože  

kolonie roste na respiračním médiu –  mají velké mitochondrie s redukovanými kristami se sníženou 

respirační aktivitou. Buňky mají řadu nestandardně zapnutých regulací,  jako aktivní TORC1 dráha,  

aktivní autofagie, aktivní GCN4 a další.  Naproti tomu pro L buňky platí, že se jedná o hladovějící  

buňky, které však mají dobře vyvinuté a respirující mitochondrie s neaktivní TORC1 dráhou. V tomto 

modelu spodní L buňky poskytují živiny U buňkám (více v kapitole 3.3.3) (Čáp et al., 2012; Čáp et al., 

2015).  V našich  experimentech  jsme  pracovali  jak  s  obřími  koloniemi,  které  vznikají  z buněčné 

suspenze,  tak  s  mikrokoloniemi,  které  vznikají  z  jedné buňky.  Rozdíly  v  diferenciaci  mezi  těmito 

dvěma typy kolonií jsou minimální. Vlastnosti U buněk, které by mohly mít vliv na RTG dráhu, jako  

jsou TORC1, snížená funkce mitochondrií,  nízká hladina ROS, se u obou typů kolonií  neliší.  Menší 

rozdíly však nastávají při porovnání L buněk z obou typů kolonií. Pro oba typy kolonií platí, že L buňky  

mají vyšší respirační kapacitu a vyšší produkci ROS. L buňky z mikrokolonií se však oproti L buňkám  

z obřích kolonií  liší  tím, že  nevykazují  zvýšenou citlivost  na některé  stresy,  jako jsou tepelný šok 
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a ošetření etanolem (Váchová et al., 2013). Pro Ato- a Cit2-větve RTG regulace se mikrokolonie jeví  

být stejným experimentálním modelem, jako jsou obří kolonie. Rozdíly mezi mikrokoloniemi a obřími  

koloniemi jsou důležité hlavně při  studiu „viability“ větve RTG regulace, zodpovědné za přežívání 

buněk. Ve srovnání s obřími koloniemi má v mikrokoloniích tato regulace menší vliv na buňky v dolní  

části kolonie, což by mohlo ukazovat na to, že aktivní RTG dráha je důležitá pro přežívání buněk, které  

v  rámci  kolonie  slouží  jako  zdroj  živin  pro  U  buňky  (Čáp  et  al.,  2012)  a  které  svou  morfologií  

připomínají savčí tkáň se znaky kachexie  (Khamoui a Kim, 2012). Rozdělení Cit2-větve a „viability“ 

větve RTG signalizace v  L  buňkách by  také mohlo ukazovat,  že  lepší  přežívání  buněk v  tekutých  

kulturách  závislé  na  RTG  dráze  (Kirchman  et  al.,  1999),  by  nemuselo  tolik  záviset  na  změnách 

spojených s regulací Cit2p. Nevýhodou mikrokolonií  se tedy zdá hlavně to, že na rozdíl  od obřích  

kolonií v nich nedokážeme separovat jednotlivé buněčné subpopulace.

6.2.3 Aktivita jednotlivých větví RTG dráhy vzhledem k TORC1 regulaci 

V našich datech jsme identifikovali  dvě skupiny genů, které jsou v rámci kolonie pozitivně  

regulovány pomocí RTG dráhy za přítomnosti aktivního TORC1. Většina cílových genů RTG dráhy,  

které  jsme  identifikovali  v  naší  analýze,  je  za  normálních  podmínek  exprimována  v  U  buňkách 

alkalické kolonie a má podobný profil exprese jako Ato proteiny Ato-větve RTG dráhy, tyto geny jsou  

v U buňkách pozitivně regulovány pomocí Rtg1p a negativně regulovány pomocí Mks1p. V horních 

L buňkách  jsou  navíc  negativně  regulovány  pomocí  Mks1p.  Zároveň  je  v  U  buňkách  větší  počet  

proteinů,  především  těch,  jež  se  účastní  metabolismu  aminokyselin  aminokyselin,  které  jsou 

regulovány pouze pozitivně pomocí Rtg1p v U buňkách a pouze částečně negativně pomocí Mks1p v  

horních L buňkách. Regulace v U buňkách přitom probíhá za podmínek aktivního TORC1 a vysokého  

intracelulárního glutaminu (Čáp et  al.,  2012),  což jsou podmínky,  u kterých bylo  publikováno,  že 

inhibují aktivitu RTG dráhy v tekutých kulturách, to se v naprosté většině zjišťovalo pomocí exprese  

genu  CIT2 jako hlavního markeru aktivity RTG dráhy (Dilova et al., 2002; Giannattasio et al., 2005; 

Komeili et al., 2000; Tate et al., 2002). 

Druhá skupina je exprimována v buňkách s neaktivním TORC1. Týká se to oblasti buněk v horní  

části acidické kolonie a horní  části L buněk alkalické kolonie. Pro L buňky také platí,  že se jedná  

o hladovějící buňky, které však mají dobře vyvinuté a respirující mitochondrie (Čáp et al., 2012; Čáp 

et al., 2015). Kromě Cit2p, který je využíván jako markerový protein aktivity RTG dráhy, má podobný 

profil exprese ještě Dld3p. Tyto dva cílové geny jsou klasicky pozitivně regulovány pomocí Rtg1p a  

negativně pomocí Mks1, avšak v U buňkách dochází po přechodu z acidické do alkalické fáze růstu k 
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jejich degradaci. A ani delece negativního regulátoru Mks1p nemění profil jejich exprese v U buňkách. 

V případě Dld3p specificky platí, že delece mks1 spouští jeho expresi i v dolních L buňkách.

O upregulaci RTG dráhy je toho známo relativně málo. Buněčná odpověď na mitochondriální  

dysfunkci probíhající přes Rtg2p je oddělitelná od regulace RTG dráhou pomocí TORC1 (Giannattasio 

et al., 2005) a propojení RTG dráhy a TORC1 komplexu je zprostředkováno přes negativní regulátor 

Lst8p (Komeili et al., 2000; Liu et al., 2001).  Jeden z navržených modelů ukazuje, že vliv TORC1 se 

projevuje  fosforylací  Mks1p,  který  následně  v  komplexu  Bmh1/2p  podporuje  fosforylaci  Rtg3p 

čímž udržuje komplex Rtg1p/Rtg3p v cytosolu. Při nízké koncentraci gluaminu a neaktivním  TORC1 

dochází k defosforylaci Mks1p a Rtg2p díky tomu defosforyluje Rtg1p/Rtg3p komplex, který může  

vstoupit do jádra a pustit expresi genů RTG odpovědi (Dilova a Powers, 2006).  Analýza mutantních 

alel genu LST8 však ukázala, že tento regulátor, který je součástí TORC1, působí v regulaci RTG dráhy  

jak před Rtg2p, tak za ním (Chen a Kaiser, 2003; Liu et al., 2001).  A především ukázala, že inhibice 

TOR komplexu rapamycinem indukuje expresi Cit2p, která je striktně závislá na Rtg2p (Giannattasio 

et al., 2005).  Kromě TOR dráhy se na regulaci RTG dráhy může podílet také RAS dráha. Při studiu 

regulace  filamentárního  růstu  bylo  ukázáno,  že  RAS  a  RTG  dráhy  koregulovaly  společnou  sadu 

cílových genů (Chow et al., 2019).

Závěrem lze shrnout, že retrográdní odpověď je u kvasinek S. cerevisiae výrazně komplexnější, 

než  se  dosud  jevilo,  a  zahrnuje  kromě  již  popsané  RTG  dráhy  (Butow  a  Avadhani,  2004) 

a AFO1/MRPL25 dráhy (Heeren et al., 2009) pravděpodobně i další způsoby retrográdní odpovědi na 

těchto dvou drahách nezávislé (Liu a Butow, 2006).

Ukázali jsme, že vlastní RTG dráha ovlivňuje výrazně více různých buněčných procesů, než se 

předpokládalo.  V  našem  modelu  kvasinkové  kolonie  jsme  pozorovali  několik  různých  způsobů 

regulace, od klasické pozitivní RTG odpovědi v Cit2-větvi při neaktivním TORC1 v horních L buňkách 

přes  pozitivní  RTG  odpověď  při  aktivním  TORC1  v Ato-větvi  a  negativní  RTG  regulaci  genů 

mitochondriální translace v U buňkách po pozitivní vliv RTG na přežívání dolních L buněk. V nedávné  

době navíc byl popsán pozitivní vliv RTG genů na buněčnou odpověď na kyselý stres, která vede k 

odolnosti buněk proti regulované buněčné smrti indukované kyselinou octovou (Guaragnella et al., 

2013; Guaragnella et al., 2019). Autoři došli k závěru, že tato odpověď je nezávislá na spuštěné RTG 

dráze, když jako marker spuštěné dráhy byl použit Cit2p. Na základě našich výsledků však je zřejmé,  

že aktivita RTG dráhy se nedá sledovat pouze na základě změn exprese Cit2p, a proto je možné, že 

odpověď na kyselý stres je další dráhou RTG regulace. 

Také pravděpodobně platí, že vlastní regulace RTG je mnohem komplexnější, než se uvádělo.  

V našich výsledcích jsme ukázali, že velká část nově identifikovaných cílových proteinů RTG dráhy je 
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v kolonii  exprimována  za  podmínek  aktivní  TORC1  dráhy,  která  je  považována  za  její  negativní 

regulátor (Giannattasio et al., 2005; Dilova a Powers, 2006;). 

Je zřejmé, že RTG dráha ovlivňuje mnohem větší množství dějů v buňce, než se předpokládalo. 

V závislosti na koregulacích, které jsou často neznámé, dokáže RTG dráha regulovat velmi rozdílné  

skupiny proteinů a rozhodně se její aktivita nedá posuzovat pouze na základě změny exprese Cit2p.  

Regulace, o kterých se v literatuře píše, že jsou na RTG dráze nezávislé, mohou být ve skutečnosti 

závislé,  jen mají  jinou větev regulace.  Bylo rovněž publikováno, že dráhy RAS a RTG v koregulují  

společnou sadu cílových genů  (Chow et al., 2019), z nichž některé z nich jsme identifikovali také v 

našich výsledcích (Plocek et al., 2021) a také že RTG dráha je zapojená do filamentárního růstu (Chow 

et al., 2019). To nás přivádí k zajímavé možnosti, propojení RTG dráhy s regulací Cyc8p a Tup1p ve 

strukturovaných kolonií. 
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7. Závěr

Tato  práce  se  zabývala  vývojem  a  diferenciací  mnohobuněčných  struktur  kvasinky 

Saccharomyces  cerevisiae. -Získané výsledky rozšiřují  naše znalosti o formování  mnohobuněčných 

struktur  a  regulačních  drahách  do  nich  zapojených.  Publikované  výsledky  se  dají  se  shrnout  do 

několika bodů:

 Při  vývoji  SLI  biofilmů  dochází  k antagonistické  regulaci  adheze  kvasinkových  buněk 

k podkladu  pomocí  regulace  exprese  Flo11p,  kdy  TUP1  funguje  jako  pozitivní  regulátor  

v podmínkách bez glukózy a CYC8 jako negativní regulátor nezávisle na přítomnosti glukózy. 

Přítomnost glukózy, která ovlivňuje hladinu Cyc8p, má zásadní vliv na utváření SLI biofilmu a 

jeho stabilitu. Rovněž jsme ukázali,  že i malé zvýšení koncentrace glukózy má za následek  

uvolňování buněk z biofilmu.

 Vyvinuli jsme novou metodu fixace a přípravy vzorků  nárůstů neadherovaných buněk a SLI 

biofilmů z mikrotitračních destiček, která nám umožňuje mikroskopické sledování vývoje a 

diferenciace biofilmu za fyziologických podmínek.

 Vývoj  strukturovaných  obřích  kolonií  probíhá  podle  modelu  distribuce  buněk  „panter“, 

zatímco u hladkých kolonií podle modelu distribuce buněk „zebra“. Rozdíly mezi oběma typy  

struktur vznikají již v časných fázích vývoje kolonie a na přepínání mezi těmito typy nemá vliv  

polarita  buněčného  pučení  ani  oddělování  buněk.  Důležitá  je  naopak  buněčná  adheze 

zprostředkované Flo11p, kdy delece FLO11 genu mění distribuci buněk z „panter“ na „zebra“ 

typ.

 Ukázali jsme, že RTG dráha je v rámci vývoje kvasinkové kolonie na GM médiu komplexní a 

rozdělená na tři divergentní části, Ato-větev, Cit2-větev a „viability“ větev. V diferencované 

alkalické  kolonii  je  Ato-větev  aktivní  v U  buňkách  diferencované  kolonie  za  podmínek 

aktivního TORC1 a markerovými proteiny jsou Ato1p (Ady2p) a Ato2p. Cit2-větev je aktivní 

v horní části L buněk při neaktivním TORC1 a markerovém proteinu Cit2p. „Viability“ větev je  

aktivní v dolní části L buněk a je zodpovědná za přežívání této subpopulace.
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 Pomocí  proteomické  analýzy  buněčných  subpopulací  acidické  a  alkalické  kolonie  jsme 

identifikovali řadu nových cílových proteinů RTG dráhy. Identifikovali jsme tři skupiny genů, 

kdy  první  skupina  je  pozitivně  regulována  pomocí  Rtg1p  a  negativně  skrz  Mks1p.  Druhá 

skupina je také pozitivně regulována Rtg1p, avšak bez většího efektu Mks1p. Třetí skupina je  

negativně  regulována  pomocí  Rtg1p  bez  zapojení  Mks1p.  Naše  výsledky  ukázaly,  že  RTG 

dráha hraje důležitou roli  v aktivaci metabolických procesů a to především při adaptaci U 

buněk.
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