
1. Abstrakt

Protein Isw2 v kvasince Saccharomyces cerevisiae tvoří jednu z

podjednotek komplexu, který pomocí energie získané z ATP mění strukturu

chromatinu, a tím hraje důležitou ro|i v regulaci transkripce.

Nepřítomnost proteinu Isw2 se projevuje specificky u MATI" buněk, a to

změněnou buněčnou morfologií, která př.ipomíná ',shmoo.., a invazivním

růstem. Ukáza|i jsme, Že tento fenotyp je způsoben derepresí a.specifických

genů v MATu. buňkách a produkcí a-faktoru, který nás|edně aktivuje vlastní

feromonovou dráhu liw2A MATa buněk. Naše výsledky dá|e ptokazují, že

isw2L MATa buňky mohou a-specifické geny exprimovat dokonce v takové

míře' Že jim to umoŽní konjugovat s jin1ými buňkami stejného párovacího typu.

Invazivní růst liw2Á MATa buněk je nezávis|ý na proteinu Flol 1 a

transkripčním faktoru Tecl, kerý je normálně důleŽitý pro invazivní růst.

Naopak vyŽaduje proteiny feromonové dráhy a powchový protein Fig2. Těmito

vlastnostmi (a také faktem, Že mutantní MÁTa buňky produkují a-faktor)

připomíná invazivní růst lsw2A buněk invazivitu indukovanou feromonem,

která se objevuje u divokých buněk vystavených nízké koncentraci feromonu'

Podrobné ana|ýzy ale odhalily rozdí.ly mezi těmito dvěma typy

invazivního růstu. Invazivita isw2L buněk závisí na kináze Fus3 íkterá nemůže

bý zastoupena kinázou Ksslp) a na povrchovém proteinu Agal, který ale není

důležitý pro invazivní růst indukovaný feromonem.

Popsali jsme také další zajímavý rys isw2A, buněk, a sice schopnost pučet

uvnitř zárodečné jizvy, tedy v místě, které je normálně pro pučení zakázané. Na

základě našich výsledků z ana|ýzy genové exprese a pozorování připravených

dvojitých delečních kmenů jsme určili gen, který je zodpovědný za tento

fenotyp. Delece genu D.SE1 zruší abnormální pučení v zárodečné jizvě, a

dokonce potlačí i zvýšenou aktivaci CWI signální dráhy, která byla jiŽ dříve

popsána u isw2L buněk (Ruiz, et al., 2003). Naopak nadprodukce Dselp z

plazmidu vyvolá týo dva fenotypy i u buněk divokého kmene. Potwdili .1sme
tedy, že deregulace produkce Dsel proteinu, který je normálně přítomný pouze

v dceřiné buňce' je zodpovědný za abnormální pučení v zárodečné jizvě a

zvýšenou aktivaci CWI signální dráhy pozorované v isw2L'buňkách.


