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Abstrakt 

  U kvasinky Saccharomyces cerevisiae dochází při stresu na buněčné stěně vyvolaném 

různými vnějšími vlivy (např. chemickými látkami, oxidativním stresem, osmotickými 

změnami, změnami v pH či teplotním šokem) ke spuštění signální dráhy integrity buněčné 

stěny (CWI). Cílem mé práce bylo sledovat vliv CWI dráhy na morfogenezi kvasinkových 

kolonií. Pomocí kmenů s delecí v genech CWI dráhy odvozených od dvou rodičovských 

kmenů BR-F-Flo11p-GFP a PORT jsem zjistila, že odlišné genetické pozadí ovlivňuje průběh 

a aktivaci dráhy. U kmenů odvozených od BR-F-Flo11p-GFP bylo zjištěno, že vliv na vzhled 

kolonií má pouze delece genu MID2, který kóduje povrchový senzor CWI dráhy. U kmenů 

odvozených od PORT narušení CWI dráhy vedlo k pomalejšímu vývoji kolonií rostoucích na 

glycerolovém médiu s 0,05mM selenanem. Největší vliv měla delece genu  MTL1, který také 

kóduje povrchový senzor, který je homologní k Mid2. Potvrdila jsem, že kmeny s delecí genů 

CWI dráhy mají změněnou citlivost k inhibitorům narušujícím integritu buněčné stěny 

(Calcofluor white, Congo red, zymolyáza). Pomocí zymolyázového testu jsem ověřila  

propojení CWI dráhy s HOG dráhou.  
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Abstract 

 In the yeast Saccharomyces cerevisiae, stress on the cell wall is caused by various 

external influences (e.g. exposure to chemicals, oxidative stress, osmotic changes, pH changes 

or heat shock) which trigger the cell wall integrity signalling pathway (CWI). The aim of my 

work was to investigate the effect of the CWI pathway on yeast colony morphogenesis. Using 

strains with deletions in genes of the CWI pathway derived from two parental strains BR-F-

Flo11p-GFP and PORT, I have found that differences in genetic background influences the 

process and activation of this pathway. Among the strains derived from BR-F-Flo11p-GFP, 

only the strain with the deletion of MID2 affects the appearance of colonies. MID2 encodes 

a cell-surface sensor of CWI pathway. In all deletion strains derived from PORT, the 

disruption of the CWI pathway causes a slower development of colonies growing on glycerol 

medium supplemented with 0,05 mM selenate inducing fluffy colony morphology. The 

largest effect has deletion of gene MTL1 which also encodes a cell-surface sensor with 

homology to Mid2. I have confirmed that strains with deletions in genes of CWI pathway 

have altered sensitivity to inhibitors disrupting cell wall integrity (Calcofluor white, Congo 

red, zymolyase). By means of zymolyase assay, I have confirmed the connection between 

CWI pathway and HOG (high osmolarity glycerol) pathway. 

 

 

Keywords: Saccharomyces cerevisiae, cell wall damage, structured colonies, cell wall 

integrity (CWI) signalling  pathway, inhibitor tests 
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Seznam zkratek 

2-DG   2-deoxy-D-glukóza (2-Deoxy-D-glucose) 

AEBSF  4-(2-aminoethyl)benzensulfonylfluorid-hydrochlorid  

(4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride)  

BFM   bromfenolová modř (Bromophenol Blue) 

bp   pár bazí (base pair) 

BSA   hovězí sérový albumin (Bovine Serum Albumin) 

cAMP   cyklický adenosinmonofosfát (cyclic Adenosine Monophsphate) 

CBB   Coomassie Brilliant Blue  

CFW   Calcofluor White Stain, inhibitor narušující buněčnou stěnu 

CR   Congo Red, inhibitor narušující buněčnou stěnu 

CWI   integrita buněčné stěny (Cell Wall Integrity) 

DB   doména Mpk1p vázající D (docking) motiv svých substrátů (Docking Binding) 

demi H2O  redestilovaná voda 

dest. H20  destilovaná voda 

DH   Dbl homologní doména přítomná u GEF proteinů (Dbl homology) 

DMSO   dimethylsulfoxid (Dimethyl sulfoxide) 

DTT   DL-Dithiothreitol 

ECM   extracelulární hmota (Extracellular Matrix) 

EtBr   ethidiumbromid (Ethidium Bromide)  

EtOH   ethanol (CH3CH2OH) 

G418   geneticin, aminoglykosidové antibiotikum  

GAP   protein s GTPázovou aktivitou (GTPase-Accelerating Protein) 

GDP   guanosindifosfát (Guanosine Diphosphate) 

GEF   protein katalyzující výměnu GDP z G proteinu za GTP (Guanyl nucleotide  

   Exchange Factor) 

GFP    zelený fluorescenční protein (Green Fluorescent Protein) 

GM    médium s 3% glycerolem (Glycerol Medium) 

GPI   glykosylfosfatidylinositol (Glycosylphosphatidylinositol) 

GTP   guanosintrifosfát (Guanosine Triphosphate) 

HR1   N-terminální regulační doména kinázy Pkc1 (Homology Region 1) 

HOG   signální dráha S. cerevisiae využívaná za podmínek zvýšené osmolarity vnějšího 

   prostředí (High-Osmolarity Glycerol) 

KAc   octan draselný (Potassium Acetate) 

kanMX   gen podmiňující rezistenci vůči G418 

kbp   kilopár bazí (kilobase pair) 

LA DNA Pol Mix  LA DNA polymerázový mix (LA DNA Polymerase Mix)  

LiAc   octan lithný (Lithium Acetate) 

MAPK   mitogenem aktivovaná protein kináza (Mitogen – Activated Protein Kinase) 

MATa   párovací typ haploidních buněk S. cerevisiae 

MES   kyselina 2-(N-morfolino)ethanosulfonová (2-(N-morpholino)ethanesulfonicacid) 

NaAc   octan sodný (Sodium Acetate) 

NAT1   gen kódující nourseothricin N-acetyl-transferázu, transformovaným buňkám dává    

   rezistenci vůči NAT 

NAT   nourseothricin, antibiotikum 

NP40   Igepal CA 630 [´Nonidet P 40´] 

OD    optická denzita (Optical Density)  

PCR    polymerázová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction) 

PCR dNTP mix  PCR 2´- deoxynukleosid-5´-trifosfátová směs (PCR Deoxynucleotide Mix) 

PEG   polyethylenglykol (Polyethylene Glycol) 

PH   pleckstrin homologní proteinová doména vázající PIP2 

PIC   směs inhibitorů proteáz (Protease Inhibitor Cocktail) 

PIP2   fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát (Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate) 

PKA   protein kináza A (Protein Kinase A) 

PMSF   fenylmethylsulfonyl fluorid (Phenylmethanesulfonyl Fluoride) 

RNáza A   ribonukleáza A (Ribonuclease A) 

ROS   volné kyslíkové radikály (Reactive Oxygen Species) 

SDS   dodecylsulfát sodný (Sodium Dodecyl Sulfate) 

SDS-PAGE  SDS polyakrylamidová gelová elektroforéza (SDS Polyacrylamide Gel 

Electrophoresis) 

ssDNA  jednovláknová DNA (single stranded DNA, salmon sperm DNA) 



 

 

TEMED  N,N,N',N'- tetramethylethylendiamin ((N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine) 

TF   transkripční factor (Transcription Factor) 

UV   ultrafialové záření (ultraviolet) 

v/v   objem/objem (volume/volume) 

w/v   hmotnost/objem (weight/volume) 

YD   médium s 2% glukózou 
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1 Úvod 

 Buněčná stěna kvasinkových buněk tvoří pevný a elastický obal, který je nezbytný pro 

udržení buněčného tvaru a pro ochranu buňky. Chtěli jsme zjistit, zda ovlivňuje také 

morfologii kolonií, a proto jsem se ve své diplomové práci zaměřila na studium signální dráhy 

integrity buněčné stěny – cell wall integrity (CWI) signaling pathway. Tato signální dráha je 

aktivována v případě stresu vyvolaného vnějšími podmínkami a vede k expresi genů, které 

kódují proteiny buněčné stěny a enzymy nezbytné pro správnou biogenezi buněčné stěny 

(Levin, 2005). 

 Jako modelový organizmus jsem si vybrala kvasinku Saccharomyces cerevisiae, u níž 

je CWI dráha nejprozkoumanější a získané poznatky jsou z velké části aplikovatelné i na jiné 

druhy kvasinek včetně patogenního druhu Candida albicans. Studium odpovědi kvasinkových 

buněk na stres a sledování vlivu chemických látek na životaschopnost buněk je velmi 

důležité, protože buněčná stěna je cílem působení většiny antifungálních terapeutik.  

 Zaměřila jsem se na čtyři geny CWI dráhy a jejich proteinové produkty. Povrchový 

senzor Mid2 a transkripční faktor Rlm1 se staly předmětem zkoumání z důvodu, že jejich 

mRNA je vázána a regulována proteinem Whi3. Ten, jak bylo zjištěno v naší laboratoři, má 

na morfogenezi kvasinkových kolonií velký vliv. Jeho delece vede k tvorbě hladkých kolonií 

u původně vrásčitých kmenů. 

 Další povrchový senzor uplatňující se při CWI signalizaci je protein Mtl1. S Mid2p 

vykazuje 50% identitu a oba proteiny se vyznačují přítomností oblastí bohatých na serin 

a threonin v aminokyselinové sekvenci. Přípravou sbírky delečních kmenů pro geny kódující 

proteiny se serin/threoninovými oblastmi se v naší laboratoři začala zabývat Xandra Picazo. 

Tyto oblasti jsou typické zejména pro proteiny buněčné stěny, tzv. mannoproteiny. Přes 

hydroxylovou skupinu se do těchto míst navazují manózové zbytky a určují lokalizaci 

proteinu do buněčné stěny či plazmatické membrány. Funkce Mtl1p jako senzoru CWI dráhy 

není zatím zcela jasná, jedná se pouze o domnělý senzor signalizující informaci o oxidativním 

stresu vyvolaném působením diaminu (Vilella et al., 2005; Petkova et al., 2012). 

 Poslední protein, kterým jsem se zabývala, je protein kináza Mlp1. Její funkce byla do 

nedávné doby neznámá. Nyní bylo objasněno, že propojuje CWI dráhu s HOG dráhou při 

stresu vyvolaném zymolyázou (Chang et al., 2013). 
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 Analýzu vlivu CWI dráhy na morfologii kvasinkových kolonií jsem prováděla u dvou 

přírodních diploidních kmenů S. cerevisiae BR-F a PORT, které se liší svým původem a tedy 

i genetickým pozadím 

 

 

 

 

 

2 Cíle práce 

 

 Příprava kmenů s delecí genů MID2, MTL1, RLM1 a MLP1 odvozených od dvou 

nepříbuzných rodičovských kmenů S.cerevisiae. 

 

 Sledování vývoje kolonií u připravených kmenů v selektivních a neselektivních 

podmínkách. Testování citlivosti k inhibitorům.  

 

 Příprava kmenů s proteinem Mlp1p značeným pomocí GFP. 

 

 Detekce produkce proteinů Mlp1p a Flo11p pomocí imunodetekce, 

spektrofluorimetrie a fluorescenční mikroskopie.
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3 Přehled literatury 

3.1 Buněčná stěna 

 Buněčná stěna je vysoce adaptabilní struktura tvořící vnější obal kvasinkových buněk. 

Je velmi důležitá nejen pro udržení tvaru buněk, ale zároveň zajišťuje ochranu buňky před 

okolními vlivy. Napomáhá udržovat vnitřní osmotickou rovnováhu a díky své pevnosti 

a pružnosti funguje jako bariéra nabízející buňce ochanu proti mechanickému poškození. 

Polysacharidy tvořící zakladní stavební jednotku buněčné stěny zastávají navíc funkci lešení 

napojujícího vnější vrstvu tvořenou glykoproteiny. Rozmanitost těchto proteinů hraje 

pravděpodobně důležitou roli při správném růstu a přežití buněk v nepříznivých podmínkách. 

Vnější glykoproteinová vrstva určuje také propustnost buněčné stěny, což může být důležité 

např. při tvorbě kvasinkových kolonií (Klis et al., 2006). 

 “Pokud je buňka vystavena stresovým podmínkám působícím na buněčnou stěnu, je 

spuštěna specifická buněčná odpověď zahrnující obecnou stresovou odpověď, signální dráhu 

integrity buněčné stěny a kalcineurinovou signální dráhu. Tyto mechanizmy vedou ke 

zvýšené expresi proteinů tvořících stavební jednotky a k markantním změnám v architektuře 

buněčné stěny (Klis et al., 2006).” 

 Výstavba buněčné stěny je přísně regulovaný proces a její polysacharidové složení, 

struktura i tloušťka značně kolísají v závislosti na vnějších podmínkách (Aguilar-Uscanga 

a François, 2003). 

3.1.1 Molekulární struktura buněčné stěny S. cerevisiae 

 Buněčná stěna buněk S. cerevisiae je tvořena vnitřní vrstvou nosných polysacharidů, 

na které jsou napojeny mannoproteiny. Jedná se o glykoproteiny modifikované napojením 

manózových skupin (viz tabulka 3.1). Další složkou je chitin, který je v buněčné stěně 

rozložen nerovnoměrně. 

 

Glukany 

 Hlavním nosným polysacharidem je β-1,3-glukan (Manners et al., 1973). Jednotlivé 

molekuly β-1,3 glukanu spolu mohou díky svým postranním řetězcům lokálně asociovat 

pomocí vodíkových můstků, čímž dochází k tvorbě kontinuální trojrozměrné sítě, která se 

vyznačuje vysokým stupněm elasticity. Ta je dána strukturou jednotlivých molekul  β-1,3-

glukanu, které mají pružný helikální tvar. Za normálních osmotických podmínek je tato síť 
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rozšířena. Po vystavení buněk hypertonickému roztoku dochází k jejich scvrknutí v důsledku 

ztráty až 60 % původního objemu. Ztráty na povrchu buňky se odhadují na 40-50 %. Tento 

jev je reverzibilní a byl pozorován i u dalších rodů kvasinek (Candida, Cryptococcus, Pichia, 

Schizosaccharomyces). To dokazuje, že mechanická pevnost a elasticita jsou základním 

stavebním principem kvasinkových buněčných stěn (Morris et al., 1983).  

 Na neredukující konce molekul β-1,3-glukanu se mohou vázat další polysacharidy. 

K vnější straně β-1,3-glukanové sítě je napojen větvený β-1,6-glukan, který propojuje 

jednotlivé složky buněčné stěny (viz obrázek 3.1). Uvnitř β-1,3-glukanové sítě se mohou 

napojovat řetězce chitinu (Kollár et al., 1997).   

 

OBR. 3.1: Složky buněčné stěny S. cerevisiae. Jednotlivé složky jsou barevně označeny. Mannoprotein modře, 

žlutá barva znázorňuje oligosacharidy, β-1,6-glukan je znázorněn červeně, β-1,3-glukan zeleně a chitin světle 

modře. Chitin může být napojen také k β-1,6-glukanu (Převzato a upraveno dle Lipke a Ovalle, 1998). 

 

Chitin 

 Chitin je polysacharid složený z molekul N-acetylglukosaminu, které jsou spojeny 1,4-

β-glykosidickou vazbou.  

 Za normálních okolností chitin tvoří kruh kolem krčku mateřské buňky a je 

lokalizován v primárním septu a v jizvách po pučení. Při odpovědi na stres v buněčné stěně, 

kdy množství chitinu značně stoupá, se chitin může vázat také na neredukující konce řetězce 
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β-1,6-glukanu (Klis et al., 2006). K vizualizaci chitinu se používá calcofluor (Calcofluor 

white, CFW). Příklad barvení buněk calcofluorem je na obrázku 3.2. 

 

OBR. 3.2: Barvení buněk calcofluorem. Jasně je zřetelná lokalizace chitinu vázajícího CFW v buněčné stěně. 

Signál je nejsilnější v místech vzniku jizev po pučení. Vlevo jsou buňky kmene BR-F, vpravo buňky kmene 

PORT. Buňky jsou ze třídenních kolonií (měřítko 10 µm). (Foto Reslová) 

 

Mannoproteiny 

 Mannoproteiny, tvořící vnější vrstvu buněčné stěny, jsou proteiny vyznačující se 

vysokým stupněm glykosylace. Proteiny lokalizované na povrchu vrstvy mají 

k asparaginovým zbytkům napojené dlouhé větvené uhlovodíkové řetězce a vyznačují se 

přítomností disulfidických můstků (De Nobel et al., 1990). Propustnost vrstvy na povrchu je 

tedy mnohem menší než propustnost vnitřní části proteinové vrstvy.  

 Proteiny buněčné stěny jsou většinou modifikovány pomocí 

glykosylfosfatidylinositolu (GPI) a jsou připojeny na β-1,3-glukanovou síť nepřímo 

prostřednictvím β-1,6-glukanu. Menší skupina proteinů je napojena přímo na síť β-1,3-

glukanu. Tyto proteiny jsou citlivé k mírné alkalizaci a nazývají se Asl (alkali-sensitive 

linkage) proteiny buněčné stěny. Zahrnují také rodinu tzv. Pir proteinů (protein with internal 

repeats) (De Groot et al., 2005). V  buněčné stěně jsou přítomné také proteiny, které jsou 

ukotveny nekovalentním způsobem jako např. Bgl2p podílející se na remodelaci glukanů, 

nebo jsou vázány na jiné proteiny prostřednictvím disulfidických můstků jako např. 

podjednotka aglutininu Aga2p v buňkách párovacího typu MATa (podle Klis et al., 2006). 

 Zatímco GPI proteiny jsou lokalizovány výhradně ve vnější vrstvě buněčné stěny, Pir 

proteiny jsou v důsledku svého připojení distribuovány po celé šířce vnitřní vrstvy (Kapteyn 

et al,. 1999). 
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GPI vazebné proteiny 

 Jedná se o proteiny buněčné stěny podílející se na mnoha biologických procesech. 

Určují propustnost buněčné stěny, zajišťují její výstavbu, umožňují adhezi, růst buněk za 

různých podmínek a podílejí se na metabolismu tím, že usnadňují příjem sterolu a železa do 

buněk. 

 V genomu S. cerevisiae bylo identifikováno 60-70 GPI vazebných proteinů (Caro et 

al., 1997;  De Groot et al., 2003). Přibližně 40 z nich se nachází v plazmatické membráně 

a ostatní jsou kovalentně napojeny na β-1,6-glukan (shrnuto v Klis et al., 2002). Většina 

z těchto proteinů, lokalizovaných v buněčné stěně, obsahuje oblasti bohaté na serin a threonin. 

 Patří mezi ně adheziny (synonymum pro flokuliny). Tyto proteiny (podobně jako 

lektiny) interagují s cukernými zbytky či specifickými aminokyselinami prezentovanými na 

povrchu jiných buněk, nebo umožňují vazbu buňky k abiotickým povrchům. U S. cerevisiae 

můžeme nalézt pět flokulačních FLO genů: FLO1, FLO5, FLO9, FLO10 a FLO11. Flokuliny 

Flo1p, Flo5p, Flo9p a Flo10p umožňují mezibuněčnou adhezi neboli flokulaci, zatímco 

Flo11p je zodpovědný za adhezi k povrchu (Guo et al., 2000). 

 

Pir proteiny 

 Pir proteiny hrají důležitou roli při buněčné odpovědi na stres. Podílejí se na zesílení 

buněčné stěny. Syntetická delece genů kódujících Pir proteiny vede k hypersenzitivitě buněk 

k inhibitorům buněčné stěny jako je například CFW či Congo red (Klis et al., 2006). Zvýšená 

produkce Pir proteinů zvyšuje rezistenci buněk S. cerevisiae k rostlinnému antifungicidnímu 

proteinu osmotinu (Yun et al., 1997). Stejného výsledku je dosaženo i při overexpresi genu 

PIR2 u askomycety Fusarium oxysporum, u níž je navíc pozorována zvýšená virulence 

(Narasimhan et al., 2003).  

3.1.2 Dynamika buněčné stěny 

 Struktura buněčné stěny je přísně regulovaný proces a její uspořádání se mění 

v závislosti na vnějších podmínkách. Rozdíly v uspořádání buněčné stěny nalezneme 

u exponenciálně a stacionárně rostoucích buněk, u buněk rostoucích za aerobních či 

anaerobních podmínek a největší odlišnosti můžeme pozorovat při odpovědi na různá 

poškození buněčné stěny a v průběhu buněčného cyklu. 

 Při stresu na buněčné stěně je spuštěna signální dráha integrity buněčné stěny vedoucí 

k aktivaci transkripčního faktoru Rlm1 a následné transkripci genů majících ve svém 

promotoru vazebné místo pro tento protein (Dodou a Treisman, 1997). Převážná většina genů 
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kontrolovaných Rlm1p kóduje proteiny důležité pro biogenezi buněčné stěny (chitin syntázy, 

proteiny buněčné stěny, transglykosidázy). Dochází ke zvýšení obsahu chitinu a jeho vazbě 

také na β-1,6-glukan a ke zvýšení obsahu Pir proteinů v buněčné stěně. Výsledkem je zvýšená 

rezistence buněk k β-1,3-glukanázám a v přirozeném prostředí také k enzymům degradujícím 

buněčnou stěnu (Boorsma et al., 2004). 

 V průběhu buněčného cyklu dochází ke změnám v lokalizaci chitinu v buněčné stěně. 

Po rozdělení je rovnoměrně rozložen v buněčné stěně  dceřinné buňky (G1 fáze), v této fázi 

buněčného cyklu je chitin produkován výhradně chitin syntázou III. V pozdní G1 fázi se 

přemísťuje do místa budoucího pupene, kde vytváří kruh. U M/G1 buněk se tvoří primární 

septum, které sestává z chitinu produkovaného chitin syntázou II (Cabib a Durán, 2005). 

Buňky v různých fázích buněčného cyklu nevyužívají jen specifické chitin syntázy, ale také 

specifické proteiny, jejichž zabudování do buněčné stěny koreluje s polarizací cytoskeletu 

v čase, kdy probíhá jejich exprese. Jejich lokalizace je tedy dána časováním jejich exprese 

během buněčného cyklu (Smits et al., 2006). 

3.1.3 Buněčná stěna jiných kvasinek 

 Model molekulární struktury buněčné stěny S. cerevisiae je možné z velké části 

aplikovat také na ostatní kvasinky včetně patogenní Candida albicans. U některých druhů se 

můžeme setkat s drobnými odchylkami. 

Buněčná stěna dimorfní patogenní kvasinky Sporothrix schenkii je složena z vnější fibrilární 

vrstvy obsahující peptidorhamnomannan (jeho struktura je znázorněna na obrázku 3.3) 

a vnitřní vrstvy, jež je tvořena β-1,3-glukanem, β-1,6-glukanem, ale i β-1,4-glukanem, 

přítomen je také chitin (Travassos, 1985 citováno podle Klis et al., 2006). Tato kvasinka se 

přirozeně vyskytuje v půdě. Pokud se však dostane do lidského organizmu, stává se 

patogenem způsobujícím onemocnění sporotrichózu. Vnější proteinová vrstva zastává roli 

antigenu a umožňuje adhezi k hostitelským buňkám (Figueiredo et al., 2004). 

 Model vazby mannopoteinů na β-1,6-glukan je obecně rozšířen mezi všemi 

kvasinkami. 
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OBR. 3.3: Struktura peptidorhamnomannanů buněčné stěny Sporothrix schenkii. Zvýrazněny jsou hlavní 

epitopy.  

S/T – zbytky serinu či threoninu glykoproteinu buněčné stěny S. schenkii (převzato a upraveno z Lopes-Alves et 

al., 1992 dle Lopes-Bezerra et al., 2006). 

 

TAB. 3.1: Definice pojmů uvedených v textu. 

 

Pojem Definice 

glykoprotein 

protein modifikovaný vazbou cukerných zbytků, může vázat zbytky manózy, 

 N-acetylglukosaminu, N-acetylgalaktosaminu, galaktózy, fukózy či sialové 

kyseliny 

mannoprotein 
glykoprotein vyznačující se napojením  několika manózových zbytků, tvoří součást 

buněčné stěny kvasinek 

adhezin 
protein lokalizovaný na povrchu buněk, umožňuje mezibuněčnou adhezi (flokulaci) 

či adhezi k abiotickým povrchům 

flokulin adhezivní protein S. cerevisiae patřící do skupiny proteinů kódovaných  FLO  geny 

 

3.2 Morfologie kvasinkových kolonií 

 Kvasinky se klasifikují jako jednobuněčné eukaryontní organizmy. Při růstu na 

pevném médiu však vytvářejí kvasinkové buňky kolonie rozličných struktur, které se dají 

považovat za organizované mnohobuněčné struktury. Buňky tvořící kolonii vykazují 

pozoruhodný stupeň diferenciace v genové expresi a morfologii, která se podobá některým 

stupňům diferenciace u vyšších mnohobuněčných organizmů (Honigberg, 2011; Váchová et 

al., 2011; Čáp et al., 2012). Sociální chování je pro kvasinkové buňky velmi výhodné pro 

přežívání v nepříznivých podmínkách (Palková, 2004). 
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3.2.1 Kolonie S. cerevisiae 

 Plně vyvinuté kolonie laboratorního kmene S. cerevisiae (u divokých kmenů se studie 

teprve začínají) mají centrální část rozdělenou na dvě základní buněčné vrstvy – horní U 

a dolní L vrstvu (obrázek 3.4). U buňky a L buňky se diferencují z již dříve existujících 

jednotných a primárně nedělících se buněk. V závislosti na jejich lokalizaci u nich dochází 

k významným změnám v jejich vlastnostech. Vývoj kolonie je ukončen kolem 10. dne 

kultivace, kdy je kolonie plně diferencována (Čáp et al., 2012). 

 U buňky jsou metabolicky aktivní. Mají redukovanou funkci mitochondrií a sníženou 

expresi mitochondriálních proteinů. Dochází u nich k metabolickému přeprogramování, které 

vede k vysoké odolnosti buněk vůči různým typům stresu. Buňky se vyznačují dlouhodobou 

životaschopností a absencí intracelulárních ROS. Až do 20-tého dne stáří jsou schopné růstu. 

L buňky naopak vykazují vlastnosti podobné hladovějícím buňkám. Dochází u nich 

k derepresi genů reprimovaných glukózou a mají respiračně funkční mitochondrie. Produkují 

více ROS a jsou méně životaschopné než U buňky. Navzdory tomu, že se L buňky nacházejí 

blíže k médiu a mají tak lepší přístup k živinám, tyto buňky nerostou. To dokazuje přítomnost 

signálních mechanizmů mezi buňkami, které u L buněk blokují růst a u U buněk navozují 

pomalý růst (Čáp et al., 2012). 

 

OBR. 3.4: Kolonie laboratorního kmene S. cerevisiae rozdělená na vrstvu U buněk a L buněk a vlastnosti 

těchto buněk. 

 

 Divoké kmeny S. cerevisiae mohou vytvářet na pevném médiu tzv. vrásčité kolonie. 

Buňky tvořící vnitřní část kolonie produkují extracelulární hmotu (ECM) neznámého složení, 

která buňky obalí a vytváří kolem nich ochrannou bariéru. V průběhu vývoje kolonie se oblast 

tvořená těmito buňkami rozšiřuje a v pozdějších stádiích vývoje extracelulární hmota obaluje 

téměř všechny buňky tvořící kolonii. Od počátku vývoje kolonie se uvnitř vytváří dutina (viz 

obrázek 3.6), ve které nejsou buňky vůbec přítomny a pravděpodobně je vyplněna 
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extracelulární hmotou. Další funkcí ECM může být zadržování vody, případně živin. 

Důsledkem tvorby a nabývání objemu ECM spojené s dělením buněk dochází ke zvětšování 

kolonie ve všech směrech. Typický vzhled vrásčitých kolonií (viz obrázek 3.5) je dán tím, že 

vzdušná část kolonie se vlní a vytvářejí se brázdy obsahující další dutiny (Šťovíček et al., 

2012).  

 

 

OBR. 3.5: Morfologie kolonií kvasinky S. cerevisiae rostoucích na glycerolovém médiu. Vlevo je znázorněna 

hladká kolonie přírodního kmene PORT. Vpravo je znázorněna vrásčitá kolonie přírodního divokého kmene  

BR-F. Stáří kolonií je 5 dní. (Foto Reslová) 

 

 

 

OBR. 3.6: Model buněčné topologie vrásčité kolonie. Po 40-ti hodinách vývoje se začíná tvořit dutina 

vyplněná ECM. Znázorněny jsou dělící se buňky (zeleně), buňky vstupující do stacionární faze (žlutě), buňky 

nacházející se ve stacionární fázi (červeně) a mladší buňky bez zjevné dělící se aktivity (modře). Převzato 

z Váchová et al., 2011. 

3.2.2 Protein Flo11 a jeho úloha při morfogenezi kolonií 

 Protein Flo11 je povrchový protein hrající klíčovou roli při vývoji kvasinkových 

kolonií (Granek a Magwene, 2010; Šťovíček et al., 2010; Váchová et al., 2011). Jedná se 

o adhezivní protein složený ze tří domén. N-terminální oblastí se Flo11p liší od dalších Flo 

proteinů. Na rozdíl od proteinů Flo1, Flo5, Flo9 a Flo10 postrádá v této oblasti doménu 

podobnou lektinu živočišných buněk, která váže specifické cukerné zbytky prezentované na 

povrchu ostatních buněk. Centrální doména obsahuje tandemové repetice bohaté na serin 

a threonin. Rozdíly v počtu opakování těchto repetic umožňují změny ve fenotypu 

zprostředkovaného FLO11 (Verstrepen et al., 2005). C-terminální doménou je protein 

ukotven pomocí GPI do buněčné membrány. Protein Flo11 neumožňuje mezibuněčnou adhezi 
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(Verstrepen a Klis, 2006), jeho přítomnost v buňce napomáhá zvyšovat hydrofobicitu buněčné 

stěny, čímž podporuje adhezi k abiotickým povrchům a substrátům (Van Mulders et al., 

2008). 

 Exprese proteinu Flo11 se aktivuje za stresových podmínek. V přítomnosti glukózy je 

exprese potlačena působením represorů Nrg1 a Nrg2. V případě hladovění buněk na glukózu 

či dusík je represe FLO11 vyřazena působením protein kinázy Snf1 (Kuchin et al., 2002). 

Regulace FLO11 je velmi komplikovaný proces. Gen FLO11 má jeden z nejdelších známých 

promotorů, jeho transkripce je ovlivněna řadou transkripčních faktorů aktivovaných 

v závislosti na podmínkách prostředí (viz obrázek 3.7). Regulace probíhá také pomocí 

nekódujích RNA a prostředníctvím změn v uspořádání chromatinu. 

 Vznik morfologie kvasinkových kolonií je pod kontrolou velkého počtu genů, jejichž 

produkty se účastní různých signálních drah a biologických procesů a z nichž většina se podílí 

na regulaci FLO11. Změny na úrovni exprese tohoto genu vedou ke změnám morfologie 

kvasinkových kolonií, což by mohlo vysvětlovat značnou variabilitu ve vzhledu kolonií 

u různých kmenů S. cerevisiae. Exprese genu FLO11 je nezbytná, avšak ne dostačující pro 

vrásčitý fenotyp. Delece tohoto genu vede u původně vrásčitých kmenů k tvorbě hladkých 

kolonií (Šťovíček et al., 2010). Studie transkriptomu navíc ukázaly, že delece FLO11 

způsobuje rozsáhlé přeprogramování transkripce, zejména u genů podílejících se na respiraci, 

u nichž byla pozorována snížená exprese. To vedlo k závěru, že exprese FLO11 a povrch 

vrásčité kolonie mohou ovlivňovat rovnováhu mezi respirací a fermentací (Voordeckers et al., 

2012). 
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OBR. 3.7: Regulace exprese FLO11. Na vrchu jsou zaznamenány různé stimuli spouštějící signální dráhy 

ovlivňující FLO11 (IAA – indoloctová kyselina, ? – neznámá dráha). Downstream působící protein kinázy jsou 

znázorněny šedě, proteiny působící chromatinové přestavby v promotorové oblasti FLO11 (červená přímka) 

růžově, transkripční faktory modře (? – neznámý transkripční faktor) a regulační nekódující RNA jsou 

znázorněny tmavě fialovou barvou (převzato a upraveno dle Brückner a Mösch, 2011). 

3.3 Signální dráha integrity buněčné stěny – cell wall integrity 

 Signální dráha integrity buněčné stěny – cell wall integrity signaling pathway (dále 

označovaná jako CWI dráha) zajišťuje detekci stresu na buněčné stěně, jenž je vyvolán 

změnami podmínek vnějšího prostředí a také indukuje odpověď. Dráha využívá jednu 

z MAPK kaskád ke spuštění exprese genů nezbytných pro biosyntézu buněčné stěny, 

organizaci aktinu a další procesy podílející se na udržení integrity buněčné stěny (Levin, 

2005). Většina studií CWI dráhy byla provedena na Saccharomyces cerevisiae. Průběh dráhy 

je znázorněn na obrázku 3.8. 

 Dráha je spuštěna signalizací z povrchových senzorů, které zaznamenávají změny 

a stres na buněčné stěně. Senzory jsou aktivačně spojeny s malým G proteinem Rho1 

prostřednictvím jeho „guanyl nucleotide exchange faktoru“ (GEF) Rom2, který se na ně váže. 

Protein Rho1 je považován za hlavní regulační bod CWI dráhy a to nejen proto, že přenáší 

signál z buněčného povrchu, ale také proto, že reguluje procesy důležité pro integritu buněčné 

stěny a polarizovanou sekreci (Levin, 2011). Rho1p-GTP se naváže na protein kinázu C 

(Pkc1), čímž ji aktivuje. Aktivovaná Pkc1  fosforyluje MAPK kináz kinázu (MAP3K) Bck1, 

jež přenáší signál na MAPK kinázy (MAP2K) Mkk1 a Mkk2. Tyto dvě kinázy aktivují cílové 

MAP kinázy Mpk1 (známá také jako Slt2) či její paralog Mlp1. Stimulace cílové kinázy 



 

21 

 

Mpk1 vede k fosforylaci transkripčních faktorů Rlm1 a SBF (skládající se ze dvou 

transkripčních faktorů Swi4 a Swi6), jež oba zahajují expresi genů pro syntézu buněčné stěny 

(Dodou a Treisman, 1997; Madden et al., 1997; Jung et al,, 2002). Za expresi většiny genů 

v rámci odpovědi na stres na buněčné stěně je zodpovědný transkripční faktor Rlm1. 

Transkripční faktor SBF reguluje G1-specifickou transkripci v rámci buněčného cyklu 

a v případě CWI dráhy funguje jako doplňkový transkripční faktor. Rlm1p je regulován 

výhradně prostřednictvím protein kinázy Mpk1. Jedním z proteinů, jehož expresi Rlm1p 

pozitivně reguluje, je protein kináza Mlp1 (Jung a Levin, 1999), která přispívá k aktivaci 

transkripčního faktoru SBF .  

 Odpověď na tuto signalizaci zahrnuje zvýšení obsahu chitinu v buněčné stěně, změny 

v asociaci polymerů buněčné stěny, zvýšení množství mannoproteinů buněčné stěny, 

přechodné přemístění β-1,3-glukan-syntázového komplexu z místa pupene do celého 

buněčného obvodu a depolymeraci aktinového cytoskeletu (Delley a Hall, 1999). 

 

 

OBR. 3.8: CWI signální dráha. Signály jsou zachyceny na plazmatické membráně pomocí povrchových 

senzorů. Extracelulární domény těchto proteinů jsou vysoce O-manozylovány. Společně s PIP2, který přináší 

Rom1/2 GEF k membráně, stimulují nukleotidovou výměnu na proteinu Rho1. Tloušťka šipek znázorňuje 

relativní zastoupení proteinů v dráze. Znázorněn je také příspěvek Tus1 GEF a protein kináyzy Pkh1/2 

v signalizaci. Vazba Rho1 na protein kinázu Pkc1 aktivuje MAPK kaskádu. Mlp1 je protein kináza, paralog 

Mpk1, který přispívá nekatalytickými mechanizmy k transkripci. Dráha aktivuje dva transkripční faktory (Rlm1 

a Swi4/6). Na aktivaci transkripce se může podílet také Skn7.  

PIP2 - fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát, GS - -1,3-glukan-syntáza, Bni3 – forminový protein, Sec3 – komponenta 

exocytózy (převzato a upraveno dle Levin, 2011). 
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3.3.1 Povrchové senzory: Wsc1-3, Mid2 a Mtl1 

 Za aktivaci CWI dráhy jsou zodpovědné proteiny rodiny povrchových senzorů, které 

detekují a přenášejí informaci o stresu na buněčné stěně na Rho1 pomocí GEF proteinu 

(Rodicio a Heinisch, 2010). V případě CWI dráhy se přednostně uplatňuje GEF protein 

Rom2, který může být při poškození zastoupen proteinem Rom1 (Levin, 2005). Senzory jsou 

lokalizované na plazmatické membráně. Mají shodnou strukturu - periplazmatickou 

ektodoménu bohatou na serin/threoninové oblasti, transmembránovou doménu a krátkou C-

terminální plazmatickou doménu (Ketela et al., 1999; Lodder et al., 1999; Rajavel et al., 

1999; Philip a Levin, 2001). 

 Navzdory velkým strukturním podobnostem mezi povrchovými senzory nejsou jejich 

sekvence konzervované a můžeme je tedy dále rozdělit do dvou podrodin. Proteiny podrodiny 

Wsc se od senzorů Mid2 a Mtl1 liší přítomností N-terminální oblasti bohaté na cystein, 

označované jako WSC doména. Mutace v této oblasti vede ke ztrátě funkce proteinu Wsc 

(Heinisch et al., 2010). U proteinu Mid2 bylo prokázáno, že pro jeho funkci je důležitá N-

glykosylace asparaginu (N35) v blízkosti jeho N-konce. Podobně může být N-glykosylován 

asparagin v pozici 42 u proteinu Mtl1 (Rodicio a Heinisch, 2010). 

 V rámci odpovědi na měnící se podmínky vnějšího prostředí hrají nejdůležitější roli 

senzory Wsc1 a Mid2. Každý z nich se uplatňuje při stresu vyvolaném odlišnými faktory. 

Delece WSC1 vede k buněčné lyzi při zvýšení kultivační teploty (37°C-39°C), ztráta WSC2 či 

WSC3 vyvolává pouze mírné změny fenotypu (Gray et al., 1997; Verna et al., 1997; Jacoby et 

al., 1998). Podobně je i signalizace stresu indukovaného caspofunginem, který inhibuje 

glukan-syntázu, zprostředkována proteinem Wsc1 (Reinoso-Martín et al., 2003; Bermejo et 

al., 2010). 

 Ztráta genu MID2 (Mating Induced Death) vede k narušení morfogeneze indukované 

feromony. Protein Mid2 je potřebný pro aktivaci Mpk1 při odpovědi na stres vyvolaný 

feromony (Ketela et al., 1999; Rajavel et al., 1999). Je pravděpodobné, že je hlavním 

senzorem při stresu vyvolaném antagonisty buněčné stěny calkofluorem (Ketela et al., 1999) 

a Congo red (CR) (Bermejo et al., 2010). Jedná se o inhibitory ovlivňující syntézu buněčné 

stěny vazbou na chitin (Elorza et al., 1983; Imai et al., 2005). 

3.3.2 Rho GEF proteiny 

 Tři Rho GEF proteiny fungují jako aktivátory G-proteinu Rho1 – Rom1, Rom2 

a Tus1. Zprostředkovávají výměnu GDP vázaného na protein Rho1 za GTP. Všechny mají 
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DH doménu (Dbl homologní), která interaguje s GDP navázaným na Rho1 a katalyzuje 

výměnu nukleotidu. Dále mají PH doménu (pleckstrin homologní), která v případě Rom1 

a Rom2 váže fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát (PIP2) a je zodpovědná za jejich lokalizaci 

v plazmatické membráně. U PH domény proteinu Tus1 nebyla pozorována vazba na 

fosfoinositidy (Yu et al., 2004). N-terminální doména zprostředkovává interakci 

s povrchovými senzory, její strukturální odlišnost od DH-domény umožňuje GEF proteinům 

interagovat zároveň se senzorem i proteinem Rho1. U proteinu Tus1 není přítomna. Tento 

protein je primárně zodpovědný za aktivaci Rho1 v závislosti na buněčném cyklu 

a pravděpodobně odpovídá na intracelulární signály (Levin, 2011).  

 Není známo, že by senzory interagovaly přímo s proteinem Rho1. Extrakty z wsc1Δ 

a mid2Δ buněk jsou defektní v katalýze GTP pro Rho1 aktivaci, což naznačuje, že senzory 

přivádějí nebo aktivují GEF protein (Philip a Levin, 2001). Delece genu ROM2 či TUS1 vede 

u buněk k teplotně senzitivnímu růstu. Současná delece ROM1 a ROM2 je letální (Ozaki et 

al., 1996; Schmelzle et al., 2002). 

 Cytoplazmatická doména senzoru Wsc1 je v inaktivním stavu fosforylována (Lodder 

et al., 1999).  Mutační analýza této domény ukázala, že obsahuje dvě krátké oblasti, které jsou 

důležité pro interakci s Rom2. Jedna se nachází extrémně na C-konci a druhá v blízkosti 

transmembránové domény. Fosforylační místo se nachází mezi těmito interakčními oblastmi 

a slouží k inhibici funkce Wsc1 senzoru tím, že ve fosforylovaném stavu znemožňuje 

interakci s Rom2. Fosforylace však není hlavním způsobem regulace aktivity proteinu. 

Mutanti ve fosforylačním místě proteinu Wsc1 nemají senzor konstitutivně aktivní, ale 

aktivuje se pouze při stresu na buněčné stěně (Vay et al., 2004). 

3.3.3 Protein Rho1 a cíle jeho působení 

 Protein Rho1 je esenciální a jeho hlavní funkcí je kontrola CWI signální dráhy. Pro 

jeho správnou lokalizaci a funkci je nezbytná modifikace pomocí prenylových skupin 

(farnesylové či geranylgeranylové) napojených na C-terminální konec proteinu. V blízkosti C-

terminálního konce se nachází také polybazická sekvence, která je důležitá pro lokalizaci 

proteinu do specifických oblastí plazmatické membrány (Yoshida et al., 2009). 

 Popsáno bylo šest efektorů pro Rho1: protein kináza Pkc1, β-1,3-glukan syntáza, β-

 1,6-glukan syntáza, forminové proteiny Bni1 a Bnr1, komponenta exocytózy Sec3  

a transkripční faktor Skn7 (viz obrázek 3.9). Předpokládá se, že každý pár Rho1 – efektor je 

regulován odděleně pomocí odlišných GAP (GTPase-activating protein) komplementů. 

Zřejmé však je, že časová regulace Rho1 pomocí odlišných GEF proteinů je také nezbytná pro 
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aktivaci skupiny Rho1 efektorů v průběhu buněčného cyklu. Společně tyto efektory 

koordinují syntézu glukanů a chitinu tvořících buněčnou stěnu, polarizaci aktinového 

cytoskeletu, expresi genů důležitých pro biogenezi buněčné stěny a polarizovanou exocytózu 

(dle Levin, 2011). 

  

OBR. 3.9: Regulátory a efektory Rho1 (vytvořeno podle Levin, 2011). 

3.3.4 Pkc1 a CWI MAPK kaskáda 

 

Pkc1 

 Jedná se o jediný homolog savčí protein kinázy C v genomu S. cerevisiae (Levin et al., 

1990). Přestože má kináza Pkc1 substrátů více, dobře prostudována je pouze její regulace 

kinázy MAPK kaskády Mpk1. Delece PKC1 je za normálních růstových podmínek letální, 

dochází k buněčné lyzi. Růstový defekt u mutantů pkc1Δ může být potlačen přidáním 

1M sorbitolu, což zajistí osmotickou podporu (Levin a Bartlett-Heubusch, 1992; Paravicini et 

al., 1992). Buňky se však vyznačují řadou defektů v buněčné stěně (Roemer et al., 1994). 

Vnitřní glukanová i vnější mannoproteinová vrstva buněčné stěny jsou u těchto mutantů tenčí.  
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 Interakce s Rho1 je zprostředkována dvěma oblastmi N-terminální regulační domény 

kinázy Pkc1 – cystein bohatou C1 doménou a HR1 (homology region 1) doménou (Nonaka 

et  al., 1995; Schmitz et al., 2002). 

 

OBR. 3.10: Znázornění domén proteinů Rho1 (A) a Pkc1 (B) a zobrazení struktury domén důležitých pro 

interakce těchto proteinů. (A) Ras doména proteinu Rho1 – šest β-skládaných listů (fialově) a 5 alfa helixů 

(modře) propojených smyčkami (šedě), znázorněno je také vazebné míst pro GTP (modro-červená oblast) 

a hořečnatý ion (zelená tečka). (B) HR1 doména proteinu – antiparalelní coiled-coil, C1 doména proteinu Pkc1 – 

dvě oblasti bohaté na cystein, které vážou dva zinkové ionty (fialové tečky).  

Internetový zdroj: http://pfam.sanger.ac.uk/protein 

 

 Pkc1 se nachází v místech polarizovaného buněčného růstu (Andrews a Stark, 2000). 

V  G1 a S fázi buněčného cyklu se Pkc1 akumuluje v místě budoucího pupene a posléze 

v jeho vrcholu. V průběhu G2 fáze se Pkc1 přemísťuje a během mitózy se finálně soustřeďuje 

do krčku mateřského pupene. Tento přechod vyžaduje intaktní septinový kruh (dle Levin 

2011). 

 

 

 



 

26 

 

CWI MAPK kaskáda 

 Pkc1 aktivuje kinázu Bck1, ta aktivuje kinázy Mkk1 a Mkk2, které dále aktivují 

Mpk1. Kináza Bck1 může být in vitro fosforylována kinázou Pkc1 na několika místech 

bohatých na serin a threonin, které se nacházejí v oblasti mezi regulační a katalytickou 

doménou Bck1p (Levin, 2005). Kinázy Mkk1 a Mkk2 se nacházejí převážně v cytoplazmě, 

ale v případě interakce s proteinem Spa2 řídí tento protein jejich přemístění do míst 

polarizovaného růstu. Spa2p se podílí na dynamické organizaci aktinového cytoskeletu, je 

vázán k membráně a slouží zřejmě jako kotvící protein signální dráhy integrity buněčné stěny 

během polarizovaného růstu. Pokud kinázy Mkk1 a Mkk2 interagují s Bck1p, zůstává 

zachována jejich cytoplazmatická lokalizace. Stejnou interakci s proteinem Spa2 vykazuje 

také další kináza CWI dráhy – Mpk1. Ta je preferenčně lokalizována v jádře, ale při odpovědi 

na stres na buněčné stěně stoupá rapidně množství Mpk1p v cytoplasmě. Stejně jako kinázy 

Mkk1 a Mkk2 může být detekována také v místech polarizovaného růstu (van Drogen a Peter, 

2002). Cílem působení kinázy Mpk1 jsou kromě transkripčních faktorů i Mkk1p a Mkk2p, 

které fosforyluje v místě tzv. D (docking) motivu nacházejícího se na nekatalytické oblasti 

jejich N-konce. Mpk1p se na tento motiv váže prostřednictvím své DB (docking binding) 

domény. Jedná se o regulační mechanismus negativní zpětné vazby (Jiménez-Sánchez et al., 

2007). 

3.3.5 Transkripční faktor Rlm1 

 Transkripční faktor Rlm1 je zodpovědný za regulaci exprese nejméně 25 genů, z nichž 

většina kóduje proteiny buněčné stěny či proteiny účastnící se biogeneze buněčné stěny (Jung 

a Levin, 1999).  

 Rlm1p má N-koncovou DNA-vazebnou doménu a in vitro se vyznačuje stejnou 

vazebnou specifitou [CTA(T/A)4TAG] jako savčí transkripční faktor MEF2 (Dodou 

a Treisman, 1997).  Je trvale lokalizován v jádře, kde je aktivován kinázou Mpk1. Ve své 

aktivační doméně má protein Rlm1 dvě oblasti, které jsou fosforylovány (Ser427 a Thr439). 

Tento D motiv představuje kotvící místo pro kinázu Mpk1 a je analogický D motivu kináz 

Mkk1 a Mkk2. Pro stimulaci transkripčně aktivační funkce Rlm1p je tento motiv nezbytný 

(Jung et al., 2002). 

 Exprese genu RLM1 se zvyšuje po působení některých toxických látek. Po 

dvouhodinovém působení CR (Congo red) se 2,8 krát zvýšil obsah transkriptu genu RLM1 

v buňkách, po ošetření buněk zymolyázou se po dvou hodinách zvýšil 2,1 krát. Překvapivě 

však u buněk s delecí v genu RLM1 nedocházelo k defektům buněčné integrity. To naznačuje, 
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že v buňkách je přítomen podobný transkripční faktor schopný zastat funkci proteinu Rlm1. 

Nic takového však nebylo dokázáno (García et al., 2004). 

3.3.6 Protein kináza Mlp1 

 Jedním z proteinů, jejichž exprese je regulována pomocí transkripčního faktoru Rlm1 

je protein kináza Mlp1. Vzhledem k tomu, že delece genu MLP1 nevede k výrazným 

fenotypovým projevům, zůstávala úloha tohoto proteinu dlouho neobjasněna a i přesto, že 

obsah Mlp1p proteinu v buňce se zvyšuje až 100 krát při stresu na buněčné stěně, nedařilo se 

detekovat jeho proteinkinázovou aktivitu (Levin, 2005). Dnes už je zřejmé, že se jedná 

o pseudokinázu, která zesiluje účinek Mpk1p při aktivaci transkripčního komplexu SBF 

(Swi4/Swi6) (Kim et al., 2008). Aktivace SBF je nezávislá na proteinkinázové aktivitě těchto 

dvou kináz - probíhá nekatalytickým způsobem, vyžaduje však kinázu Mpk1 či Mlp1 

v aktivovaném (fosforylovaném) stavu. Mlp1p postrádá ve své katalytické doméně několik 

zbytků, které jsou důležité pro proteinkinázovou aktivitu. Schopnost pouze nekatalytické 

regulace by mohla vyvětlovat, proč tato kináza nereguluje také Rlm1p. Prostřednictvím 

Rlm1p, který je altivován Mpk1p, je zprostředkována indukce genů MLP1 i MPK1. Jedná se 

tedy o zajímavou zpětnovazebnou smyčku (viz obrázek 3.11), která je součástí signální dráhy 

integrity buněčné stěny (Levin, 2011). Mlp1p navíc vykazuje s Rlm1p protein-proteinovou 

interakci (Watanabe et al., 1997). Nyní bylo prokázáno, že komplex Rlm1p/Mlp1p reguluje 

expresi genu RCK1, který je součástí HOG (high osmolarity glycerol) dráhy (Chang et al., 

2013). 

 

 

OBR 3.11: Zpětnovazebná smyčka CWI dráhy. Většina genů, které jsou regulovány CWI dráhou, je pod 

kontrolou transkripčního faktoru Rlm1, který je fosforylován a aktivován pomocí kinázy Mpk1. Součástí smyčky 

je také paralog Mpk1 - pseudokináza Mlp1. Pomocí mechanizmů, které jsou nezávislé na jejich proteinkinázové 

aktivitě, řídí Mpk1 a Mlp1 expresi podmnožiny genů, které jsou indukovány stresem (např. FKS2), 

prostřednictvím transkripčního komplexu Swi4/Swi6 (vytvořeno podle Levin, 2011). 
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 Protein Mlp1 je za normálních podmínek v buňce téměř nedetekovatelný, avšak při 

narušení integrity buněčné stěny se jeho obsah v buňce několikanásobně zvyšuje. To vedlo 

k závěru, že protein by mohl být dobrým indikátorem míry poškození buněčné stěny různými 

toxickými látkami. To by se dalo využít při testování antimykotik u patogenních kvasinek 

a jiných hub (Candida albicans, Aspergillus fumigatus a Cryptococcus neoformans). Byla 

vytvořena detekční kazeta naklonovaná do plazmidového vektoru, která obsahovala 

„upstream“ oblast genu MLP1 o délce 1,2 kb, za níž následovala sekvence genu NAT1 

zajišťujícího rezistenci vůči nourseothricinu. Dále byl připojen selekční gen SpHIS3 

komplementující his3 mutaci u testovaných kmenů a 3´- nekódující sekvence genu MLP1. 

Zabudování expresní kazety do genomu buněk na základě homologní rekombinace bylo 

ověřeno selekcí His
+
 klonů. V plazmidu byla tedy exprese NAT1 pod kontrolou promotoru 

genu MLP1. Klony se zabudovanou kazetou byly kultivovány na médiu s nourseothricinem, 

ke kterému byly přidávány jednotlivé testované toxické látky. U každé látky byla stanovována 

minimální inhibiční koncentrace nourseothricinu. Čím vyšší byla, tím byly buňky 

rezistentnější (tím silnější byla exprese genu NAT1) a tedy tím silnější byl toxický účinek 

dané látky na buněčnou stěnu. Nejúčinnější byla zymolyáza, dále CFW, CR a pneumocandin. 

Připravený kvasinkový kmen lze využít jako biosenzor pro inhibitory buněčné stěny 

(Rodriguez-Peña et al., 2008).  

3.3.7 Faktory aktivace CWI 

 Signální dráha integrity buněčné stěny je u kvasinek S. cerevisiae spuštěna při odpovědi 

na teplotní šok, stres na buněčné stěně či oxidativní stres. Při odpovědi na různé faktory se 

může průběh CWI dráhy lišit v důsledku jejího propojení s dalšími signálními dráhami 

reagujícími na stresové podmínky prostředí. 

 

Odpověď na teplotní šok 

 Při odpovědi na teplotní šok se jako senzor uplatňuje výhradně Wsc1p (Verna et al., 

1997). Ten zprostředkovává také kromě aktivace CWI dráhy i její propojení s cAMP-PKA 

(cAMP – protein kinase A) dráhou tím, že pravděpodobně přímo či nepřímo negativně 

reguluje protein kinázu A. To vede k aktivaci transkripčních faktorů pozitivně regulujících 

expresi genu SDP1, který kóduje fosfatázu, jež přímo defosforyluje a tím inaktivuje kinázu 

Mpk1 za podmínek teplotního šoku. Tento proces zajišťuje adaptaci buněk po stresu (Hahn 

a Thiele, 2002). Schéma průběhu CWI dráhy při teplotním šoku je znázorněno na obrázku 

3.12. 
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OBR. 3.12: Aktivace CWI dráhy teplotním šokem u S. cerevisiae. Jako buněčný senzor aktivující CWI dráhu 

při teplotním šoku se uplatňuje protein Wsc1. Znázorněno je možné propojení s cAMP-PKA, které vede 

k defosforylaci kinázy Mpk1 za podmínek teplotního šoku. Přerušované čáry znázorňují potenciální přenos 

signálu. PKA – protein kináza A, ? – neznámý protein (převzato a upraveno dle Fuchs a Mylonakis 2009). 

 

Odpověď na různé osmotické podmínky 

 CWI dráha je spuštěna pouze za hypoosmotických podmínek prostředí. Při odpovědi na 

stres vyvolaný hyperosmotickými podmínkami je spuštěna HOG dráha, která také vede 

k aktivaci transkripčního faktoru Rlm1. Tím je zajištěno propojení obou drah, jelikož Rlm1p 

reguluje mimo jiné také expresi genu MPK1. HOG dráha se uplatňuje také při reakci na stres 

vyvolaný UV zářením, vysokou teplotou či působením těžkých kovů (Fuchs a Mylonakis, 

2009). 

 

Odpověď na stres vyvolaný pH 

 V alkalickém prostředí je CWI dráha spuštěna prostřednictvím Wsc1p a průběh dráhy je 

analogický průběhu při teplotním šoku. Nedochází však k úplné inaktivaci kinázy Mpk1, 

pouze ke snížení stupně její fosforylace. To je důsledek toho, že za těchto podmínek se 

uplatňuje aktivace CWI dráhy také prostřednictvím senzoru  Mid2, jeho příspěvek je však 

minimální (Serrano et al., 2006). 

 V prostředí s nízkým pH se Mid2p uplatňuje jako senzor přednostně a dochází 

k transkripci genů regulovaných Rlm1p. Za těchto podmínek je CWI dráha přímo ovlivněna 

proteinem Rgd1, který se podílí na aktivaci protein kinázy Pkc1 (Claret et al., 2005). 
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Odpověď na stres vyvolaný chemickými látkami 

 Příkladem látky narušující buněčnou stěnu hydrolýzou β-1,3-glukanové sítě je enzym 

zymolyáza. Odpověď na působení zymolyázy zahrnuje CWI a HOG dráhu vedoucí ke 

spuštění exprese genu CRH1, který kóduje GPI protein buněčné stěny. Za těchto podmínek se 

neuplatňují „upstream“ elementy CWI dráhy – senzory a ROM2. Protein kináza Pkc1 je 

aktivována zřejmě prostřednictvím komponent HOG dráhy (Bermejo et al., 2008). Průběh 

drah je znázorněn na obrázku 3.13. Chemická aktivace CWI dráhy je závislá na látkách, které 

vyvolávají odpověď a v závislosti na tomto se liší.  

 

OBR. 3.13: Vystavení buněk zymolyáze vede ke spuštění CWI i HOG dráhy. Dochází k fosforylaci protein 

kinázy Slt2/Mpk1. Aktivace CWI dráhy je nezávislá na povrchových senzorech, ale závisí na HOG dráze. 

Aktivace HOG dráhy je zprostředkována povrchovým senzorem Sho1. Exprese proteinu Crh1 je závislá na 

komponentě CWI dráhy kináze Slt2/Mpk1 a HOG dráze. Přerušované čáry znázorňují potenciální události 

(převzato a praveno dle Fuchs a Mylonakis 2009). 

 

 

Odpověď na oxidativní stres 

 Oxidativní stres může být v buňkách navozen např. působením diamidu či peroxidu 

vodíku. V případě diamidu je hlavním senzorem oxidačního stresu protein Mtl1, který může 

být zastoupen proteiny Mid2 či Wsc1. Dráha probíhá klasickým způsobem. V případě 

působení peroxidu vodíku nejsou vyžadovány povrchové senzory a k fosforylaci kinázy Mpk1 

pravděpodobně dochází neznámými intracelulárními prostředky (Vilella et al., 2005). 
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3.3.8 CWI dráha u jiných hub 

 CWI dráha je mezi houbami rozšířena. Liší se však složkami, průběhem i aktivací. 

U některých hub nebyly komponenty CWI dráhy stále objasněny. V tabulce 3.2 jsou uvedeny 

odlišnosti v genech CWI dráhy u Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, 

Candida albicans, Aspergillus nidulans, Aspergillus fumigatus, Neurospora crassa 

a Cryptococcus neoformans. 

 

TAB. 3.2: Geny CWI dráhy u odlišných hub. TF – transkripční faktor (dle Fuchs a Mylonakis, 2009). 

 

Funkce genu 

Gen(y) u: 

S. cerevisiae S. pombe 
C. 

albicans 

A. 

nidulans 

A. 

fumigatus 

N. 

crassa 

C. 

neoformans 

Rho1-GTP RHO1 rho1
+ 

RHO1 RHOA  rho-1 RHO1 

Serin/threonin 

kináza 

regulující 

MAPK kaskádu 

PKC1 pck1
+
, pck2

+ 
PKC1 PKCA  pkc PKC1 

MAP3K BCK1 mkh1
+ 

   mik-1 BCK1 

MAP2K 
MKK1 

MKK2 
pek1

+
/skh1

+ 
   mek-1 MKK2 

MAPK MPK1 pmk1
+
/smp1

+ 
MKC1 MPKA MPKA mak-1 MPK1 

TF aktivovaný 

MAPK 
RLM1       

  

 U S. pombe dochází k aktivaci MAPK kinázy Pmk1 pouze za podmínek stresu 

vyvolaného teplem či osmotickým změnami a nikoli po působení chemických látek (Madrid 

et al., 2006).  

 U patogenní kvasinky C. albicans byly popsány dva způsoby aktivace CWI dráhy 

oxidativním stresem. Vystavení buněk peroxidu vodíku vede k fosforylaci protein kinázy 

Mkc1, která je závislá na Pkc1p. Diamid však vyvolává fosforylaci Mkc1p závislou na 

proteinech Pbs2 a Hog1, jež jsou složkami HOG dráhy (Navarro-García et al., 2005). 

 Základním odlišností C. neoformans je přítomnost pouze jediné MAP kináz kinázy 

Mkk2. Dalším rozdílem je citlivost kmenů delečních v genech CWI dráhy ke caspofunginu. 

Zatímco kmeny S. cerevisiae jsou vysoce citlivé, deleční kmeny C. neoformans se citlivostí 

ke caspofunginu neliší od rodičovského kmene (Gerik et al., 2005). 
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4 Materiál a metody 

4.1 Materiál 

4.1.1 Použité mikroorganizmy 

 Saccharomyces cerevisiae BR-F: 

  MAT a/α, prototrofní přírodní kmen, získán ze sbírky Chemického institutu 

  Akademie věd Slovenské republiky v Bratislavě, kat. číslo CCY 21-4-97. 

 Saccharomyces cerevisiae BR-F-Flo11p-GFP: 

  MAT a/α, prototrofní, ze sbírky Katedry genetiky a mikrobiologie   

  Přírodovědecké fakulty UK v Praze, odvozený od kmene BR-F, kmen vytvořený 

  Mgr. Vratislavem Šťovíčkem, PhD. s produkcí fúzního proteinu Flo11p-GFP 

  lokalizovaného v buněčné stěně. 

 Saccharomyces cerevisiae PORT: 

   MAT a/α, prototrofní, ze sbírky Katedry genetiky a mikrobiologie   

   Přírodovědecké fakulty UK v Praze, monokoloniální izolát přírodního  

   vinařského kmene WY63 získaného od Dorit Schuller z  Universidade do  

   Minho, Braga (Portugalsko). 

4.1.2 Připravené kvasinkové kmeny 

 Seznam kvasinkových kmenů, které byly použity pro účely této diplomové práce je 

uveden v tabulce 4.1. 

 

TAB. 4.1: Seznam kmenů použitých v diplomové práci. GR – Bc. Gabriela Reslová, MS – RNDr. Michaela 

Schierová, Ph.D. 

 

Název kmene Genotyp Autor kmene 

BR-F-rlm1/Flo11-GFP 
BR-F, MATa/MATα rlm1Δ::kanMX/rlm1Δ::nat1,  

FLO11-EGFP/FLO11 
GR 

BR-F-mid2/Flo11-GFP 
BR-F, MATa/MATα mid2Δ::kanMX/mid2Δ::nat1,  

FLO11-EGFP/FLO11 
MS 

BR-F-mtl1/Flo11-GFP 
BR-F, MATa/MATα mtl1Δ::kanMX/mtl1Δ::nat1,  

FLO11-EGFP/FLO11 
GR 

BR-F-mlp1/Flo11-GFP 
BR-F, MATa/MATα mlp1Δ::kanMX/mlp1Δ::nat1,  

FLO11-EGFP/FLO11 
GR 

BR-F-Mlp1p-GFP BR-F, MATa/MATα MLP1-EGFP-kanMX/MLP1 GR 

PORT-rlm1 PORT, MATa/MATα rlm1Δ::kanMX/rlm1Δ::nat1 GR 

PORT-mid2 PORT, MATa/MATα mid2Δ::kanMX/mid2Δ::nat1 GR 

PORT-mtl1 PORT, MATa/MATα mtl1Δ::kanMX/mtl1Δ::nat1 MS 

PORT-mlp1 PORT, MATa/MATα mlp1Δ::kanMX/mlp1Δ::nat1 GR 

PORT-Mlp1p-GFP PORT, MATa/MATα MLP1-EGFP-kanMX/MLP1 GR 
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4.1.3 Materiál pro práci s DNA 

PPP Master Mix: 150mM Tris-HCl, pH 8,8 (25 °C), 40 mM(NH4)2SO4, 0,02% Tween 20,  

5mM MgCl2, 400µM dATP, 400µM dCTP, 400µM dGTP, 400µM dTTP, 100 U.ml
-1

 Taq-

Purple DNA polymerázy, stabilizátory a aditiva (www.top-bio.cz). 

Od 24.5.2012 jsme začali používat Emerald Amp GT PCR Master Mix (TaKaRa), protože 

došlo ke změně dodavatele. 

LA polymeráza (www.top-bio.cz). 

DMSO (dimethyl sulfoxid) 

10x reakční PCR pufr: 50 mM Tris-HCl, pH 9,3 (25 °C), 150mM (NH4)2SO4, 1% Tween 20, 

22,5mM MgCl2 (www.top-bio.cz)  

PCR dNTP mix: 10mM dATP, 10mM dCTP, 10mM dGTP, 10mM dTTP (www.top-bio.cz) 

 

templátová DNA: plazmidy pUG6, pUG6-25, pAG25, pKT127 o koncentraci 1ng.µl
-1 

 

   

 

OBR. 4.1: Mapa plazmidů pUG6 a pAG25, jež běžně slouží jako templáty pro přípravu fragmentů DNA 

potřebných k transformaci při přípravě delečních kmenů kvasinek.  
Převzato z  http://web.uni-frankfurt.de/fb15/mikro/euroscarf/data/pUG6.gif 

                http://web.uni-frankfurt.de/fb15/mikro/euroscarf/data/pAG25.gif 

 

 

http://www.top-bio.cz/
http://www.top-bio.cz/
http://www.top-bio.cz/
http://www.top-bio.cz/
http://web.uni-frankfurt.de/fb15/mikro/euroscarf/data/pUG6.gif
http://web.uni-frankfurt.de/fb15/mikro/euroscarf/data/pAG25.gif


 

34 

 

 
  

OBR. 4.2: Mapa plazmidu pKT127, jež slouží jako templát při přípavě transformační kazety při přípravě 

kmenů s C-terminální GFP. 

Převzato z  http://web.uni-frankfurt.de/fb15/mikro/euroscarf/data/pKT127.gif 
 

standard molekulových hmotností pro DNA elektroforézu: GeneRuler™ DNA ladder (MBI 

Fermentas)  

 

OBR. 4.3: Standard molekulových hmotností DNA kyselin (převzato z www.fermentas.com) 

4.1.4 Použité primery 

 Primery byly objednány u společnosti Sigma-Aldrich. Pro přípravu fragmentů DNA pro 

transformaci za účelem vytvoření delečních kmenů a za účelem vytvoření GFP kmenů 

http://web.uni-frankfurt.de/fb15/mikro/euroscarf/data/pKT127.gif
http://www.fermentas.com/
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kvasinek jsem používala primery přímé (tzv. FD) a reverzní (tzv. RD). Úspěšnost 

transformace byla ověřována pomocí tzv. testovacích primerů. Seznam použitých primerů je 

uveden v tabulkách 4.3 a 4.4. Poloha primerů je určena vzhledem k sekvenci cílového genu, 

která zahrnuje 1000 bp před a 1000 bp za kódující sekvencí. Seznam cílených genů je uveden 

v tabulce 4.2. Při návrhu primerů byl použit program Primer, z balíčku CLONE. 

 

TAB. 4.2: Seznam cílených genů a délka jejich sekvence. Kódující sekvence začíná vždy v poloze 1001 bp 

a končí 1000 bp před koncem celkové délky sekvence. 

  

Gen 

Délka sekvence 

zahrnující 1000 bp před 

a 1000 bp za kódující 

sekvencí 

RLM1 4030 bp 

MID2 3131 bp 

MTL1 3656 bp 

MLP1 3302 bp 

 

 

TAB.  4.3: Seznam primerů sloužících k přípravě fragmentů DNA pro transformaci. 

 C –komplementární vlákno 

 

Název primeru Sekvence primeru ve směru od 5´ k 3´ konci 
Poloha 

primeru 

RLM1 FD 

 

GCAAAACTATACTATAGATACAACATGGGTAGACGGAAGATTGAA

CAGCTGAAGCTTCGTACGC 
977 

RLM1 RD 
GCCTAGTGGTGTTTGAGCAGTATTTATGTATGGAGTCAGCCCGGTG

CATAGGGCCACTAGTGGATCTG 
2971 C 

MID2 FD 
ACAATTTTTCGTGCAATCATCATCTTCGAATTCTTCAGCAGTATCCA

GCTGAAGCTTCGTACGC 
1075 

MID2 RD 
TTTCTTCTATTATGTCATTTGACGCAACGCTACTATTTATAGGCTGC

ATAGGGCCACTAGTGGATCTG 
2084 C 

MTL1 FD 
GTTGGTTCCAGCTAATAGCACAACATCGAGCACAGCTCCTTCCATC

AGCTGAAGCTTCGTACGC 
1111 

MTL1 RD 
GCCGTTGTTTGGTTTCGTGTAATAGTTCTCGTCGATGCTAGCTTCGC

ATAGGGCCACTAGTGGATCTG 
2635 C 

MLP1 FD 
TGCATTCGGCCAAGATTTTATCCTAAATAAACATTTTCATTTGACCA

GCTGAAGCTTCGTACGC 
1033 

MLP1 RD 
TTTGGCTCAGTAGGTCCGTTCAGTAGTTCACTATTTTCATGCTTAGC

ATAGGGCCACTAGTGGATCTG 
2037 C 

MLP1- GFP F 
CAAAACCTTATGGGAATAAGCTCTAATTCATTTCAGGGTGTTAACG

GTGACGGTGCTGGTTTA 
2255 

MLP1-GFP R 
TTTGGCTCAGTAGGTCCGTTCAGTAGTTCACTATTTTCATGCTTATC

GATGAATTCGAGCTCG 
2373 C 
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TAB.  4.4: Seznam používaných testovacích primerů.   

C – komplementární vlákno 

  

Název primeru Sekvence primeru ve směru od 5´ k 3´ konci Poloha primeru 

RLM1 A TGCGTTCTTGCCTGCCATAC 468 

RLM1 B CGCGTTCTCAGGATGACGTT 1555 C 

MID2 A TCAGAAGGAGCACCGTTAGA 444 

MID2 B GGTTGAAGGTGCAGAAGTGA 1501 C 

MTL1 A GACGAAGTAACCGACGGAAG 430 

MTL1 B GAGGACGAAGGTGGAGATGA 1650 C 

MLP1 A GCAGGAAGCACCGTAGGAAT 671 

MLP1 B CAGGCGTTGTTCGGACCTTA 1375 C 

MLP1 C TGTAGAGGATGCACTAGAGC 1924 

MLP1D ACTTGAGAGAGGACTGACGA 2764 C 

Další testovací 

primery 
Sekvence primeru ve směru od 5´ k 3´ konci Délka primeru 

kanMX rev CTGATTGCCCGACATTATCG 20 bp 

NAT1 rev  GAGTACGAGATGACCACGAA 20 bp 

yEGFP rev CGGAGACAGAAAATTTGTGAC 21 bp 

4.1.5 Chemikálie 

NÁZEV                 ZKRATKA/             DODAVATEL 

       CHEM. VZOREC 

2-deoxy-D-glukóza     2-DG/   Sigma 

  C6H12O5 

6x DNA Loading Dye       MBI Fermentas 

10mM dNTP                    Top-Bio 

Agar          Dr. Kulich Pharma 

Agaróza, For Routine Use        Sigma 

(DNAse and RNAse free)        

Akrylamid         MP Biomedicals 

Bromfenolová modř     BFM   Bio-Rad 

Calcofluor White Stain    CFW   Fluka Analytical 

Congo Red      CR   Sigma 

Coomassie Brilliant Blue R 250   CBB   Serva 

D-glukóza         Bio-Rad 

dH2O (PCR)         TaKaRa 

Dimethyl sulfoxid     DMSO   Top-Bio 

Dihydrogenfosforečnan draselný   KH2PO4  Lach-Ner 

DL-Dithiothreitol     DTT   Sigma 

Dodecylsulfát sodný     SDS   Sigma 
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Dusičnan stříbrný     AgNO3  Lachema 

Emerald Amp GT PCR Master Mix      TaKaRa 

Emerald Amp Max PCR Master Mix     TaKaRa  

Ethanol 96% (v/v)     EtOH   Penta, Lach-Ner 

Ethidiumbromid     EtBr   Serva 

Ethylendiamintetraacetát    EDTA   Serva 

Fenol          Sigma 

Fenylmethansulfonyl fluorid   PMSF   Fluka 

Formaldehyd      CH2O, HCHO  Lach-Ner 

Glycin      C2H5NO2  Serva 

Glycerol bezvodý     C3H8O3  Lach-Ner 

Glutaraldehyd     CH2(CH2CHO)2 Sigma 

Hovězí sérový albumin    BSA   Invitrogen
TM

 

Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát Na2HPO4.12 H2O Penta 

Hydrogenfosforečnan draselný   K2HPO4  Lachema 

Hydroxid draselný     KOH   Lachema 

Hydroxid sodný     NaOH   Lachema, Lach-Ner 

Chlorid draselný     KCl   PENTA 

Chlorid hořečnatý hexahydrát   MgCl2.6H2O  Lachema 

Chlorid sodný     NaCl   Lach-Ner 

Chloroform      CHCl3   Lachema 

Igepal CA 630 [´Nonidet P 40´]   NP40   Fluka 

Inhibitor proteáz Mix FY    PIC   Serva 

Isoamylalkohol     C5H12O  Lachema 

Isopropanol      C3H8O   Penta, Lachema 

Kasein z hovězího mléka       Sigma 

Kvasničný autolyzát (šarže 83)      IMUNA PHARM 

Kyselina boritá     H3BO3   Lachema 

Kyselina chlorovodíková (35%)   HCl   Penta 

Kyselina octová     CH3COOH  Penta 

Kyselina o-fosforečná (85%)   H3PO4   Lachema 

Kyselina peroctová (35%) Persteril
®
36  C2H4O3  OVERLACK 

LA DNA polymerázový mix   LA DNA Pol Mix Top-Bio 

LA pufr         Top-Bio 
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Merkaptoethanol        Sigma-Aldrich 

Methanol      CH3OH  Merck KGaA 

N, N´- methylen-bis-akrylamid      Serva 

N, N, N´, N´- tetramethyletyldiamin  TEMED  Serva 

Octan amonný     CH3COONH4  Lachema 

Octan lithný      CH3COOLi (LiAc) Serva 

Octan draselný     CH3COOK (KAc) Lachema 

Octan sodný bezvodý    CH3COONa (NaAc) Fluka, Sigma 

Pepton         IMUNA PHARM 

Persíran amonný        Serva 

Polyethylen glykol      PEG   Serva, Sigma 

PCR 2´- deoxynukleosid-5´-trifosfátovásměs  PCR dNTP mix Top-Bio 

PCR H2O         Top-Bio 

PPP PCR Master Mix        Top-Bio 

Ribonukleáza A     RNáza A  Sigma   

Salmon sperm DNA     ssDNA   BioLabs 

Síran hořečnatý heptahydrát    MgSO4.7H20  HiChem 

Síran kademnatý oktahydrát    3CdSO4.8H20  Lachema 

Síran měďnatý pentahydrát    CuSO4.5H20  Lachema 

Selenit sodný      Na2SeO4  Sigma 

Tetrathionát draselný     K2S4O6  Sigma-Aldrich 

Thiosíran sodný      Na2S2O3  Sigma-Aldrich 

Tris(hydroxymethyl)aminomethan   Tris   Sigma, Serva 

Trypton         Imuna 

Tunicamycin         Sigma-Aldrich 

Tween® 20         Sigma 

Uhličitan draselný      K2CO3   Sigma-Aldrich 

Zymolyáza         MP Biomedicals 

4.1.6 Komerční roztoky 

Detekční substrát určený na imunodetekci: 

SuperSignal
®
 West Femto Maximum Sensitivity Substrate (Thermo Scientific) 



 

39 

 

4.1.7 Kultivační media 

Tekutá media 

YD:  2% (w/v)  glukóza  

 1% (w/v)  kvasničný autolyzát (šarže 83)  

 2% (w/v)  agar 

 

skladovací 

médium:  60% (v/v)  glycerol  

      10% (w/v) glukóza  

        2% (w/v) pepton   

        1% (w/v) kvasničný autolyzát (šarže 83) 

 

Pevná media 

GM:  3% (v/v) glycerol  

         1% (w/v) kvasničný autolyzát (šarže 83)  

         2% (w/v) agar 

 

GM + 0,05 mM Se: 3% (v/v) glycerol  

                      1% (w/v) kvasničný autolyzát (šarže 83)  

                      2% (w/v) agar 

             1/4000 objemu 0,2M Na2SeO4 

 

GM s antibiotikem: 3% (v/v) glycerol  

                     1% (w/v) kvasničný autolyzát (šarže 83)  

                     2% (w/v) agar 

     G418:0,02% (w/v) G418 (geneticin) 

        Nst: 0,01% (w/v) NAT (nourseothricin) 

 Edicin: 0,002% (w/v) edicin 

4.1.8 Antibiotika 

Edicin (Edi) (SANDOZ) 

Geneticin (G418) (MP Biochemicals) 

Nourseothricin (NAT) (WERNER BioAgents) 
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4.1.9 Materiál pro Western blot a imunodetekci 

Membrána s póry Nucleopore Membrane Circles, ⌀ membrány 47 mm, ⌀ pórů 5,0 µm 

(Nucleopore
®

) 

Skleněné kuličky 425-600 µm  

Proteinový standard PageRuler™ Plus Prestained Protein Ladder určený na SDS-PAGE 

elektroforézu a následnou imunodetekci (MBI Fermentas) 

 

OBR. 4.4: Proteinový standard PageRuler™ Plus Prestained Protein Ladder určený na SDS-PAGE elektroforézu 

a následnou imunodetekci (převzato z www.fermentas.com). 

 

Vyvíjení filmu: 

Fotografické filmy (FOMEI a.s.) 

Práškový RTG rychloustalovač – složky A, B, C – připravené podle pokynů výrobce 

Vyvíjecí kazety (Cawo ABS casette) 

Vývojka Rὃntgen Rapid Entwickler (Adefo-chemie GmbH) – složky A, B – připravené podle 

pokynů výrobce 

4.1.10 Počítačové programy a internetové databáze 

  navrhování primerů  

   software Clone 

  program pro práci s DNA sekvencemi 

    NCBI Blast http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 

 

http://www.fermentas.com/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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software pro analýzu obrazu 

 Image J (Abràmoff et al., 2004) 

 Colony Counter (Schier a Kovář, 2013) 

databáze 

 Saccharomyces Genome Database (SGD) 

   http://www.yeastgenome.org  

  

 YetFasco 

   http://yetfasco.ccbr.utoronto.ca/index.php 

4.2 Metody 

4.2.1 Sterilizace 

 Roztoky, párátka, špičky k mikropipetám, mikrozkumavky a média byly sterilizovány 

v autoklávu 20 minut při tlaku 120 kPa, plastikové centrifugační zkumavky byly sterilizovány 

minimálně 24 hodin parami kyseliny peroctové v uzavřeném polyethylenovém sáčku. 

Chemické sklo bylo sterilizováno suchým teplem při teplotě 180 °C, skleněné tyčinky a další 

předměty užívané při výsevu jsem sterilizovala namočením v ethanolu a následným žíháním 

v plameni. 

4.2.2 Kultivace 

 Kultury kvasinek jsem kultivovala na pevných médiích v termostatu při teplotě 28 °C 

(při některých pokusech také při teplotě 37 °C). Případně v tekutých médiích 

v Erlenmeyerových baňkách na rotační třepačce (Kühner, Lab-Therm; Multitron Standard, 

INFORS HT) při teplotě 28 °C. 

4.2.3 Stanovení počtu buněk a měření optické denzity (OD) kultury 

Počet buněk jsem stanovovala pomocí Bürkerovy počítací komůrky ve světelném 

 mikroskopu (Meopta Praha) při zvětšení 10×20.  Měřila jsem také koncentraci buněčné 

suspenze pomocí spektrofotometru (Novaspec Plus, Amersham Biosciences) při vlnové délce 

600 nm. Optickou denzitu jsem měřila v plastové kyvetě s optickou dráhou 1 cm. Jako blank 

jsem používala příslušné médium či dest. H2O. 

http://www.yeastgenome.org/
http://yetfasco.ccbr.utoronto.ca/index.php
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4.2.4 Příprava fragmentů DNA pro transformaci 

 

Příprava deleční kazety 

Do tenkostěnných PCR mikrozkumavek jsem vždy namíchala reakční směs o 

celkovém objemu 50 µl a následujícím složení:  

    25 µl PPP Master Mixu 

        2 µl templátové DNA (plazmid pUG-6 či pAG25) 

        5 µl 5 pmol.µl
-1

 přímého primeru 

        5 µl 5 pmol.µl
-1

 reverzního primeru 

       13 µl sterilní demi H2O 

Směs jsem krátce zcentrifugovala a vložila do PCR cykléru*, kde jsem zvolila program 

popsaný v tabulce 4.5. 

 

TAB. 4.5: Podmínky PCR reakce pro přípravu deleční kazety určené pro transformaci kvasinkových 

buněk. 

Podmínky PCR reakce 

1. 94 °C (start reakce) 5 min  

2. 94 °C (denaturace dsDNA) 40 s 

35 cyklů 3. 54 °C (napojení primerů) 45 s 

4. 72 °C (extenze) 1:40 min  

5. 72 °C (dosyntetizování) 5 min  

6. 4 °C (dokončení reakce) ∞  

 

Příprava kazety pro C-terminální GFP fúzi 

Do tenkostěnných PCR mikrozkumavek jsem namíchala reakční směs o celkovém 

objemu 50 µl a následujícím složení: 

    5 µl PCR pufru  

    1 µl DMSO 

           0,5 µl LA polymeráza 

           2,5 µl dNTP      

     2 µl templátové DNA (plazmid pKT127) 

      2 µl 5 pmol.µl
-1

 přímého primeru 

      2 µl 5 pmol.µl
-1

 rerzního primeru 

      35 µl PCR H2O 

Směs jsem krátce zcentrifugovala a vložila do PCR cykléru, kde jsem zvolila program 

popsaný v tabulce 4.6. 

 

* Při přípravě transformačních  kazet, pro denaturaci DNA, pro ověřovací PCR reakce a pro přípravu templátu 

na sekvenaci (viz dále) jsem používala gradientový PCR termocyklér BIOER XP cycler, PCR termocyklér 

BIOER GenePRO či PCR termocyklér „MiniCycler
TM

“, MJ Research 
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TAB. 4.6: Podmínky PCR reakce pro přípravu  kazety určené pro fúzi 3´- konce příslušného genu s GFP 

při transformaci kvasinkových buněk. 

 

Podmínky PCR reakce 

1. 94 °C (start reakce) 3 min  

2. 94 °C (denaturace dsDNA) 25 s 

38 cyklů 3. 60 °C (napojení primerů) 30 s 

4. 68°C (extenze) 2 min  

5. 68 °C (dosyntetizování) 5 min  

6. 4 °C (dokončení reakce) ∞  

4.2.5 Transformace buněk LiAc/ss DNA/PEG metodou (dle Gietz a Woods, 2002) 

1. den: 

 Buňky příslušného kvasinkového kmene byly inkubovány přes noc v 10 ml tekutého 

YD media s 0,002% (w/v) edicinem  na rotační třepačce (Kühner, Lab-Therm; Multitron 

Standard, INFORS HT)  při teplotě 28 °C. 

2.den: 

 Inokolum bylo naředěné do čerstvého tekutého YD média tak, aby výsledná hustota 

kultury odpovídala 5×10
6 

buněk.ml
-1

. Dle počtu transformací se objem kultivačního YD 

média pohyboval v rozmezí 20 - 45 ml. Minimální objem vystačí na dvě transformace.  

 Podle tabulky 4.7 jsem namíchala odpovídající množství transformační směsi 

v závislosti na počtu transformací. 

 

Tabulka 4.7: Složení transformační směsi v závislosti na počtu transformací. ssDNA byla přidávána vždy až 

těsně před použitím směsi. 

 

 Počet transformací 

Složky 1 5-6 10-11 12-14 

PEG 3500 50% (w/v) 240 µl 1440 µl 2640 µl 3360 µl 

1M LiAc 36 µl 216 µl 396 µl 504 µl 

Dest.H2O 62 µl 369 µl 574 µl 868 µl 

ssDNA 12 µl 75 µl 130 µl 168 µl 

Celkový objem 360 µl 2160 µl 3960 µl 5040 µl 

 

 Po třech hodinách kultivace jsem určila koncentraci buněk v kultuře pomocí 

spektrofluorometru FluoroMax-P (Horiba Jobin Yvon).  

 Buněčné suspenze jsem převedla do centrifugačních kyvet a centrifugovala při 3500×g, 

5 min při 20 °C (centrifuga Hettich Universal 320 R, Hettich Zentrifugen). K buněčnému 

peletu jsem doplnila vodu na původní objem a znovu jsem kultury centrifugovala při 3500×g, 

5 min při 20 °C (centrifuga Hettich Universal 320 R, Hettich Zentrifugen). K buněčnému 

peletu jsem přidala 800 µl vody a kultury jsem převedla do centrifugačních mikrozkumavek, 

ve kterých jsem vzorky následně centrifugovala při 14300×g, 1 min (centrifuga Hettich Mikro 
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200, Hettich Zentrifugen). Poté jsem odebrala vodu a na základě naměřené optické denzity 

jsem jednotlivé kultury naředila tak, aby počet buněk odpovídal koncentraci 2.10
9
 buněk.ml

-1
. 

Z každé kultury jsem odebrala 100 μl suspenze a přenesla je do transformačních zkumavek, 

ve kterých jsem je centrifugovala při 14300×g, 1 min (centrifuga Hettich Mikro 200, Hettich 

Zentrifugen). Následně jsem odebrala vodu a ke každé buněčné suspenzi jsem přidala 10-20 

µl příslušné transformační kazety a 350 μl transformační směsi.  

 Zkumavky jsem po dobu 40 minut inkubovala ve vodní lázni o teplotě 42 °C (Barnstead 

International, Lab-Line). Následně jsem transformační směsi zcentrifugovala při 14300×g, 

1 min (centrifúga Hettich Mikro 200, Hettich Zentrifugen), odstranila jsem ze zkumavek 

transformační směs a ke každé buněčné suspenzi jsem přidala 1 ml YD média. Suspenzi 

buněk jsem resuspendovala, převedla do centrifugačních zkumavek o objemu 15 ml a nechala 

3 hodiny inkubovat na třepačce při teplotě 28 °C (Kühner, Lab-Therm; Multitron Standard, 

INFORS HT).  

 Nakonec jsem provedla výsev na selektivní media s příslušným antibiotikem. 

4.2.6 Ověřování rezistence u jednoduchých deletantů (monodeletantů) 

 Zhruba po týdnu po transformaci jsem přenesla cca 20 klonů, které narostly na 

selektivním médiu, na plotnu s médiem obsahujícím stejné selekční antibiotikum (zpravidla 

geneticin, první transformace byla prováděna pomocí deleční kazety gen-kanMX). 

 Následující den jsem u několika vybraných klonů ověřila zabudování deleční kazety do 

lokusu deletovaného genu v genomu buněk. V reakční směsi jsem použila testovací primer A 

pro příslušný gen a primer kanMX rev. 

 Pozitivní klony jsem purifikovala výsevem na plotny s GM médiem (v případě kmene 

PORT také na plotny s GM + 0,05mM Se). 

 Po 3-5 dnech od výsevu jsem 3-5 kolonií přenesla na plotnu se selekčním médiem, aby 

byla překontrolována rezistence kmenů k danému antibiotiku. Následující den jsem 

u purifikovaných kmenů ověřila přítomnost fragmentu A – kanMX rev pomocí ověřovací 

PCR reakce. 

4.2.7 Ověřování rezistence u dvojitých deletantů 

 Z plotny s antibiotikem, na kterou byly vyseté buňky při transformaci, jsem odebrala 

cca 20 kolonií a přenesla jsem je na plotnu s antibiotikem, vůči kterému měl rezistenci 

původní monodeletant. 
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 Další den jsem izolovala DNA z klonů, které narostly. PCR reakcí jsem ověřila 

přítomnost fragmentů A-kanMX rev a A-NAT1 rev.  

 Potvrzené klony s dvojitou delecí příslušného genu jsem přenesla  na plotnu 

s antibiotikem, vůči kterému získal původní monodeleční kmen rezistenci při této 

transformaci. Tím jsem si ověřila, že klony rostou i na tomto typu selekčního média. 

 Izoláty, které narostly na plotnách s geneticinem i nourseothricinem a dvojitá delece 

genu u nich byla ověřena pomocí PCR (nepurifikované klony), jsem vysela na média GM, 

popř. i GM + 0,05mM Se (jednalo-li se o kmeny odvozené od PORT) pro určení morfologie 

kolonií a získání čistých klonů. 

 Po 3-5 dnech od výsevu jsem přenesla několik kolonií (cca 3-5) na oba typy ploten - na 

plotnu s geneticinem i na plotnu s nourseothricinem.  

 Další den jsem izolovala DNA z klonů, které narostly na obou plotnách, tedy 

rezistentních vůči oběma typům antibiotik. PCR reakcí jsem ověřila přítomnost fragmentů: A-

kanMX rev, A-NAT1 rev a A-B. Pokud fragment A-B nebyl přítomný, příslušný klon již 

neměl přítomnou žádnou kopii příslušného genu (A-B fragment je přítomen pouze 

u  rodičovského kmene a kmenů s delecí 1 alely). 

 Ověřené klony s dvojitou delecí (purifikované klony) jsem přenesla na plotnu 

s edicinem a poté uložila do skladovacího média. 

4.2.8 Uchovávání zásobních kultur 

 Kvasinkové kultury jsem uchovávala v mikrozkumavkách ve skladovacím médiu při 

teplotě -80 °C, krátkodobě na Petriho miskách většinou se selektivním médiem při teplotě 

4 °C. 

4.2.9 Izolace chromozomální DNA pro ověřovací PCR 

Malé množství biomasy (rostoucí max. 24 hodin na selektivním médiu) testovaného 

kmene jsem resuspendovala v 40 µl 20mM NaOH. Vzorky jsem umístila na PCR cyklér, kde 

jsem zvolila denaturační program. Po denaturaci, která probíhala 15 minut při 95 °C, jsem 

vzorky krátce promíchala (Vortex Genie 2, Scientific Industries) a následně jsem je 

zcentrifugovala při 2000×g, 1 min. Odebrala jsem supernatant obsahující izolovanou DNA, 

jež jsem převedla do polyethylenových Eppendorových zkumavek a uložila do -20 °C. 
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4.2.10 Ověřovací PCR 

 Cílem ověřovací reakce je kontrola, zda byla do cílového lokusu v genomu zabudována 

příslušná kazeta. 

Do tenkostěnných PCR mikrozkumavek jsem napipetovala reakční směs (10 µl). 

Složení směsi pro jednu reakci je uvedeno v tabulce 4.8. 

 

Tabulka 4.8: Složení reakční směsi pro jednu ověřovací PCR reakci. 

 

Reakční směs 

PPP Master Mix 5 µl 

přímý testovací primer 5 pmol.µl
-1 

1 µl 

reverzní testovací primer 5 pmol.µl
-1

 1 µl 

demi H2O 3 µl 

templátová DNA 1 µl 

 

Vzorky jsem vložila do PCR cykléru a použila jsem program popsaný v tabulce 4.9. 

 

TAB. 4.9: Podmínky PCR reakce pro ověření zabudování kazety do genomu kvasinkových buněk. Teplota 

a délka třetího kroku závisela na primerech použitých k reakci (dle doporučení výrobce), doba syntézy byla 

zadávána podle očekávané délky produktu. 

 

Podmínky PCR reakce 

1. 94 °C (start reakce) 5 min  

2. 94 °C (denaturace dsDNA) 45 s 

35 cyklů 3. (napojení primerů)   

4. 72 °C (extenze)  

5. 72 °C (dosyntetizování) 5 min  

6. 4°C (dokončení reakce) ∞  

4.2.11 Horizontální elektroforéza v agarózovém gelu 

  roztoky: 5× TBE: 0,2M Tris 

           10mM EDTA 

           0,45M kyselina boritá 

 

    1×  TBE: 200 ml 5x TBE/800 ml H20 

 

Rozehřátím 0,8 g agarosy ve 100 ml 1x TBE pufru jsem si připravila agarózový gel. 

Po ochlazení na zhruba 50 °C jsem přidala roztok EtBr (0,1 µg.ml
-1

 gelu) a agarózu jsem 

nalila do plexisklového bločku s připraveným hřebenem (přibližně 1 cm od okraje) a s okraji 

zabezpečenými papírovou izolepou tak, aby gel nevytekl. Po ztuhnutí gelu jsem odstranila 

izolepu, vyjmula hřeben a umístila bloček do elektroforetického přístroje (Bio-Rad; OWL 
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EASYCAST
TM

 B1, Thermo Scientific; OWL EASYCAST
TM

 B2, Thermo Scientific). Gel 

jsem přelila 1× TBE pufrem tak, aby hladina sahala po vyznačenou rysku umístěnou na stěně 

vany a do jamek jsem mikropipetou nanesla 5 µl vzorků a DNA standardu (GeneRuler
TM

 

DNA Ladder Mix). 

 Elektroforetický přístroj jsem připojila ke zdroji stejnosměrného napětí (Bio-Rad; 

ENDURO
TM

, Labnet International; Power Station 300, Labnet International), jehož velikost 

jsem nastavila na 110V. Po sedmdesáti minutách jsem odpojila zdroj napětí, gel jsem 

zkontrolovala pomocí UV transluminátoru „Eletronic Dual light 
TM

“ (Ultra Lum). 

4.2.12 Izolace chromozomální DNA zymolyázou 

  roztoky: Mix I: 1M Tris, pH = 8 

                     0,5M EDTA, pH = 8  

                      0,003% (w/v) merkaptoethanol 

                       0,01% (w/v) zymolyáza 

 

         TE pufr: 10mM Tris-HCl, pH = 7,5 

               10mM EDTA 

               0,5% (w/v) SDS 

 

 4 ml suspenze buněk, které byly kultivované přes noc v 10 ml tekutého YD média na 

rotační třepačce (Kühner, Lab-Therm; Multitron Standard, INFORS HT) při teplotě 28 °C, 

jsem zcentrifugovala při 1700×g, 2 min (centrifuga Hettich Mikro 200, Hettich Zentrifugen).  

Pelet jsem resuspendovala v 300 µl mixu I a suspenzi jsem inkubovala 1 hodinu při teplotě 

teplote 37 °C. Přidala jsem 40 µl 10% (w/v) SDS a 100 µl 7,5M octanu amonného, po dobu 

15 minut jsem suspenzi inkubovala při teplotě -80 °C. Po částečném rozmrazení jsem 

buněčnou suspenzi zcentrifugovala při 20000×g, 15 min, 4 °C (centrifuga Hettich Universal 

320 R, Hettich Zentrifugen). Poté jsem odebrala supernatant, změřila jeho objem a vysrážela 

ho 0,6-násobkem objemu izopropanolu. Po 15-ti minutách inkubace v -80 °C jsem DNA 

zcentrifugovala při 20000×g, 15 min, 4 °C (centrifuga Hettich Universal 320 R, Hettich 

Zentrifugen). Po vysušení jsem k peletu  přidala 100 µl TE pufru a pelet jsem nechala 

rozpustit ve vodní lázni o teplotě 56 °C. K roztoku jsem poté přidala 3 µl RNázy (c = 10 

mg.ml
-1

) a směs jsem nechala inkubovat po dobu jedné hodiny v 37 °C. Poté jsem přidala 

100 µl TE pufru a 200 µl chloroformu. Zkumavky jsem třepala po dobu 2-3 minut 

a zcentrifugovala je při 11500×g, 5 min (centrifuga Hettich Mikro 200, Hettich Zentrifugen). 
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Odebrala jsem horní vodnou fázi a přidala k ní 200 µl chloroformu. Zkumavky jsem opět 

třepala 2-3 minuty a následně jsem je zcentrifugovala při 11500×g (centrifuga Hettich Mikro 

200, Hettich Zentrifugen) po dobu pěti minut. Odebrala jsem horní vodnou fázi, změřila její 

objem a DNA jsem vysrážela 2,5-násobkem objemu 96% (v/v) ethanolu (-20 °C) a 1/10 

objemu 3M NaAc. Srážení probíhalo po dobu dvou hodin nebo přes noc při teplotě -20 °C.  

 Směs jsem zcentrifuvala při 20000×g, 15 min, 4 °C (centrifuga Hettich Universal 320 

R, Hettich Zentrifugen), pelet jsem omyla 80% (v/v) ethanolem (-20 °C)  a zcentrifugovala při 

20000×g, 5 min, 4 °C (centrifuga Hettich Universal 320 R, Hettich Zentrifugen). Pelet 

obsahující DNA jsem nechala vysušit, následně jsem ho rozpustila v demi H20. 

 Kvalitu izolované chromozomální DNA jsem ověřila jejím nanesením na gel. 

Přiměřeně ředěný genom byl použit propřípravu templátu na sekvenování. 

4.2.13 Sekvenování DNA 

 Při ověřování kvasinkových kmenů s GFP fúzí genu bylo prováděno sekvenování DNA. 

Genomová DNA byla izolována zymolyázovou metodou.  

 Připravila jsem si reakční směs pro PCR o celkovém objemu 31,5 µl a následujícím 

složení: 15 µl Emerald dAmp Max PCR Master Mixu  

   1,4 µl 5 pmol.µl
-1

 přímého primeru 

   1,4 µl 5 pmol.µl
-1

 reverzního primeru 

          12,2 µl PCR H2O 

   1,5 µl genomové DNA (5× ředěná) 

Směs jsem krátce zcentrifugovala a vložila do PCR cykléru, kde jsem zvolila program 

popsaný v tabulce 4.9. 

 Po proběhnutí PCR reakce jsem DNA vysrážela ethanolem a po vysušení jsem přidala 

20 µl PCR H2O. Koncentraci DNA jsem změřila na mikrokapilárním spektrofotometru 

NANODROP 1000 (Thermo Scientific). Kvalitu DNA jsem sledovala podle vztahu 

absorbance a vlnové délky. U výstupu měření z mikrokapilárního spektrofotometru bylo 

nutné kontrolovat indexy A260/A280 a A260/A230, jichž hodnoty musely být větší než 1,8.  

 Koncentraci DNA [ng.µl
-1

] jsem vypočítala podle vztahu: Constant [ng.µl
-1

]*A260, kde 

Constant = 50 ng.µl
-1

. Požadované množství DNA v sekvenační reakci ve vztahu k délce 

templátu je uvedeno v tabulce 4.10. 
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TAB 4.10: Požadované množství DNA v sekvenačním vzorku o objemu 14 µl ve vztahu k délce templátu. 

 

PCR produkt Množství DNA 

100 – 200 bp 1- 3 ng 

200 – 500 bp 3- 10 ng 

500 – 1000 bp 5 – 20 ng 

1000 – 2000 bp 10 – 40 ng 

< 2000 bp 20 – 50 ng 

 

Připravila jsem sekvenační vzorek o celkovém objemu 14 µl, jehož složení je uvedeno 

v tabulce 4.11 a odevzdala ho na sekvenaci do Laboratoře sekvenace DNA, PřF UK. 

 

TAB 4.11: Složení sekvenačního vzorku. x – množství DNA vypočítané na základě koncentrace DNA 

vypočítané podle vztahu Constant [ng.µl
-1

]*A260, kde Constant = 50 ng.µl
-1 

 

Složení sekvenačního vzorku 
přímý primer 5 pmol.µl

-1 
1 µl 

PCR H2O 13-x µl 

DNA x µl  

4.2.14 Sledování morfologie kolonií 

 Morfologie kolonií delečních kmenů byla pozorována na monokoloniích, které byly 

vysety na plotny s GM médiem, v případě kmene PORT navíc na plotny s GM + 0,05mM Se 

médiem. Hustota výsevu byla zpravidla 60 buněk/misku. Morfologie byla fotograficky 

zaznamenávána (barevná kamera JENOPTIK Progres® MF
cool

, objektiv Cosmicar; 

osvětlovací system Kaiser RS1) v čase. 

 

Barvení stop kolonií 

roztoky: CBMA: 0,005% (w/v) Coomassie Brilliant Blue R 250 

             40% (v/v) methanol 

             10% (v/v) kyselina octová 

 Povrchovou část kolonií jsem jemně odstranila z povrchu média. Médium jsem omyla 

dest. H2O (15 minut), odstranila jsem zbytky kolonií a následně jsem plotny přelila barvicím 

roztokem CBMA. Plotny jsem nechala barvit přes noc na třepačce a druhý den jsem vývěvou 

odsála zbytky barvicího roztoku. V agaru byly viditelné „modré stopy“ značící charakter 

prorůstání kolonií do příslušného média. 

 

Řezy koloniemi 

 U sedmidenních kolonií byly provedeny vertikální řezy, abych mohla porovnat výšku 

kolonií. 
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 Několik kolonií jsem přelila 2 ml 2% (w/v) agarózy a po ztuhnutí jsem tyto kolonie 

z plotny vyřízla korkovrtem. Středem kolonie jsem žiletkou vedla vertikální řez, který jsem 

poté zaznamenala fotograficky. 

4.2.15 Kapkový test 

 Ze čtyřdenních kolonií kultivovaných na GM médiu v 28 °C jsem připravila suspenzi 

buněk o hustotě 2.10
8 

buněk.ml
-1

. V mikrotitrační destičce jsem připravila desítkovou ředící 

řadu  a následně jsem pomocí multikanálové mikropipety na plotny s médiem obsahujícím 

specifický inhibitor nanesla v řadě 6 kapek o objemu 5 µl (počet buněk v kapce klesal z 10
6 

→ 10
1 )

.  

Inhibitory a jejich koncentrace v médiu: 

 YD + 0,3mM 3Cd SO4.8H20 

 YD + 3mM CuSO4.5H20 (pro kmeny odvozené od kmene PORT 

 YD + 1mM CuSO4.5H20 (pro kmeny odvozené od kmene BR-F) 

 GM + 0,3mM 2-deoxy-D-glukóza 

 GM + 0,15% (w/v) kyselina boritá 

 GM + 0,012% (w/v) SDS 

 GM + 0,003% (w/v) CFW (Calcofluor White) 

 GM + 0,02% (w/v) CR (Congo Red) 

4.2.16 Zymolyázový test 

  roztoky: 0,1M fosfátový pufr (pH = 7,8): 45,4 ml 1M K2HPO4 

                                                          4,6 ml 1M KH2PO4 

                                450 ml dest. H2O 

  0,1M fosfátový pufr byl naředěn na výslednou koncentraci 50 mM. 

1.den:  

 300 µl suspenze buněk z dvoudenní kultury kultivované na GM médiu jsem přenesla do 

10 ml tekutého YD média a nechala inkubovat přes noc na rotační třepačce (Kühner, Lab-

Therm; Multitron Standard, INFORS HT) při 28 °C 

2.den:  

 1 ml z noční kultury jsem přenesla do 25 ml čerstvého YD média a kultivovala 4 hodiny 

na rotační třepačce (Kühner, Lab-Therm; Multitron Standard, INFORS HT) při 28 °C. 
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 Buňky jsem po 4 hodinách inkubace zcentrifugovala při 3500×g, 5 min při 20 °C 

(centrifuga Hettich Universal 320 R, Hettich Zentrifugen), dvakrát jsem je omyla v 50mM 

fosfátovém pufru a v něm resuspendovala na koncentraci odpovídající OD = 2,5. 

 Pro každý kmen jsem připravila 6 reakčních směsí (složení je uvedeno v tabulce 4.12).  

 

TAB. 4.12: Složení reakčních směsí pro zymolyázový test. DTT – DL-dithiothreitol 

č. reakční 

směsi (1 ml) 

50mM fosfátový 

pufr 
0,4M DTT 

Zymolyáza  

(100 U.ml
-1

) 

suspenze buněk 

(OD=2,5) 

1 750 µl 50 µl   0 µl 200 µl  

2 750 µl 50 µl   0 µl 200 µl 

3 750 µl 50 µl   0 µl 200 µl 

4 720 µl 50 µl   30 µl 200 µl 

5 720 µl 50 µl   30 µl 200 µl 

6 720 µl 50 µl   30 µl 200 µl 

 

Přidáním suspenze buněk, které jsem do reakčních směsí přidávála v odstupu jedné minuty, 

byla startována reakce, která dále probíhala při pokojové teplotě v 2ml zkumavkách za stálého 

míchání na rotátoru (Bio RS-24). Po 10-ti minutách inkubace jsem měřila optickou denzitu 

buněčných suspenzí. Z důvodu optimalizace pokusu jsem první testy kmenů prováděla také za 

podmínek kultivace se zymolyázou o koncentraci 10 U.ml
-1

 (OD byla měřena po 30-ti 

minutách). Vliv na růst buněk však nebyl tak výrazný, a proto jsem dále využívala jen 

optimalizovanou metodu. 

V případě testování kmenů s C-terminální GFP-fúzí proteinu Mlp1 jsem používala 

sníženou koncentraci zymolyázy (výsledná koncentrace 0,3 U.ml
-1

), aby nedošlo k odumření 

všech buněk. Buňky jsem po třech hodinách kultivace při pokojové teplotě sledovala pod 

fluorescenčním mikroskopem Leica DMR. 

4.2.17 Spektrofluorimetrické stanovení intenzity fluorescence 

 K měření intenzity fluorescence buněk kmenů s Flo11p značeným pomocí GFP jsem 

využívala spektrofluorimetr FluoroMax-P (Horiba Jobin Yvon). Intenzitu fluorescence buněk 

jsem snímala z monokolonií nebo makrokolnií rostoucích za selektivních či neselektivních 

podmínek.  

 Intenzitu fluorescence monokolonií jsem snímala vždy u pětidenních kolonií. Měření 

jsem prováděla minimálně u šesti kolonií ze tří různých ploten. Kolonie snímané z jedné 

plotny musely být od sebe dostatečně vzdáleny. 
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 V případě nanášení makrokolonií jsem na plotnu nakapala 6×10 µl suspenze o přibližné 

koncentraci 10
7
b.ml

-1
 tak, aby se kapky od sebe nacházely asi ve dvoucentimetrové 

vzdálenosti. Intenzitu fluorescence makrokolonií jsem měřila 3. a 7. den od nakapání. 

GFP byl excitován světlem o vlnové délce 475 nm, emisní spektrum bylo snímáno 

v rozsahu 500-530 nm. Při měření intenzity fluorescenčního signálu příslušného kmene byla 

vždy snímána i autofluorescence „negativní kontroly“ (rodičovský kmen BR-F bez Flo11p-

GFP). Průměrná hodnota intenzity autofluorescence „negativní kontroly“ byla odečítána od 

průměrné  hodnoty intenzity fluorescence kmene s proteinem Flo11 značeným GFP. 

4.2.18 Mikroskopie 

 Pro mikroskopické pozorování buněk jsem používala fluorescenční mikroskop Leica 

DMR. Buňky jsem pozorovala pomocí Nomarského kontrastu ve viditelném světle při 

celkovém zvětšení 1000×. Buňky mající fluorescenčně značený protein jsem z důvodu 

kontroly pozorovala nejprve také pomocí Nomarského kontrastu ve viditelném světle a poté 

s filtrem pro fluorescenci GFP (filtr 513852, excitační filtr 470/40, dichromatické zrcadlo pro 

zelený fluorescenční protein) bez Nomarského kontrastu při celkovém zvětšení 1000×. Doba 

snímání pro Flo11p-GFP i pro Mlp1p-GFP byla 5s. Pro vizualizaci chitinu v buňkách 

ošetřených CFW jsem pole opět pozorovala nejprve pomocí Nomarského kontrastu ve 

viditelném světle (kontrola) a následně s UV filtrem (filtr 513824, excitační filtr 340-380, 

dichromatické zrcadlo pro UV) bez Nomarského kontrastu při celkovém zvětšení 1000×. 

Doba snímání byla 20 ms. Obraz byl snímán monochromatickou kamerou JENOPTIK 

Progres® MF
cool

.    

4.2.19 Barvení buněk CFW 

 Na podložní sklíčko jsem nanesla kapku roztoku calcofluoru (c = 2 µg.ml
-1

), ve které 

jsem poté pipetovací špičkou rozmíchala malé množství buněčné suspenze. Preparát jsem 

zakryla krycím sklíčkem a buničitou vatou jsem odsála přebytečnou tekutinu. Buňky jsem 

nechala barvit cca 15 minut a poté je sledovala pod fluorescenčním mikroskopem. 

4.2.20 Analýza proteinů 

Odběr buněk pro Western blot analýzu 

 Na plotny se selektivním GM médiem jsem nakapala 6×10 µl buněčné suspenze 

o přibližné koncentraci 10
7
b.ml

-1
 tak, aby se kapky od sebe nacházely asi ve 
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dvoucentimetrové vzdálenosti a nechala je kultivovat při 28 °C, popř. ve 37 °C. Po třech 

dnech inkubace jsem makrokolonie odebrala, přenesla do předvážené zkumavky a zmrazila je 

v tekutém dusíku. Vzorky jsem uskladnila v -80 °C.  

Selektivní média: GM + 0,05mM 2-deoxy-D-glukóza 

             GM + 0,003% (w/v) CFW (Calcofluor White) 

             GM + 0,2mM tunicamycin 

V případě přípravy vzorků s buňkami inkubovanými se zymolyázou jsem buněčnou 

suspenzi inkubovala v tekutém YD médiu přes noc na rotační třepačce (Kühner, Lab-Therm; 

Multitron Standard, INFORS HT)  při 28 °C. Druhý den jsem z noční kultury odebrala 2 ml 

buněčné suspenze a zcentrifugovala ji při 14300×g, 1 min (centrifuga Hettich Mikro 200, 

Hettich Zentrifugen) a k supernatantu jsem přidala 300 µl YD média se zymolyázou 

o koncentraci 2 U.µl
-1

 (15 µl v médiu). Výslednou suspenzi jsem nechala kultivovat 1 hodinu 

ve 37 °C. Poté jsem suspenzi centrifugovala při 14300×g, 1 min (centrifuga Hettich Mikro 

200, Hettich Zentrifugen) a buňky jsem odebrala výše popsaným způsobem. 

 

Příprava kvasinkových lyzátů – rozbíjení buněk 

roztoky: MES pufr s inhibitory proteáz: 10mM MES, pH = 6,8 (pH upravené roztokem  

                 NaOH) 

       1/50 objemu 2xPIC (alikvót od výrobce rozpuštěný 

          v 50 % objemu DMSO) 

       8mM DTT 

                   4mM PMSF 

            2mM AEBSF 

           0,5% (v/v) NP40  

 Vzorky jsem z -80 °C přenesla na led a podle množství odebrané biomasy jsem k nim 

přidala 400 – 600 µl MES pufru s inhibitory proteáz. Po resuspendování jsem biomasu 

převedla do zkumavek naplněných cca do ½ skleněnými kuličkami. K mechanickému rozbití 

buněk jsem použila homogenizátor FASTPREP (buňky byly rozbíjené 5×20, mezitím se 

1 min chladily na ledě). Po promíchání (Vortex Genie 2, Scientific Industries) jsem lyzát 

zcentrifugovala při 680×g, 2 min, 4 °C (centrifuga Hettich Universal 320 R, Hettich 

Zentrifugen). V supernatantu jsem stanovila koncentraci proteinů Bradfordovou metodou.  
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Stanovení koncentrace proteinů Bradfordovou metodou 

 Bradfordova metoda umožňuje kolorimetrické stanovení koncentrace proteinů. Je 

založena na posunu absorpčního maxima po vazbě činidla Coomassie Brilliant Blue G-250 na 

molekulu proteinu. Příprava vzorků proteinů, blank a standard s výslednou koncentrací 

5 µg.µl
-1

 BSA jsem připravila tak, jak je uvedeno v tabulce 4.13. 

 

TAB 4.13: Příprava vzorků na stanovení koncentrace proteinů Bradfordovou metodou 

 

blank 800 µl demi H2O 
10 µl 10× ředěného MES pufru 

s inhibitory proteáz 

200 µl Bradfordovo 

činidlo 

standard 800 µl demi H2O 
10 µl BSA s výslednou 

koncentrací ve vzorku 5 µg.µl
-1

 

200 µl Bradfordovo 

činidlo 

vzorek 

proteinů 
800 µl demi H2O 10 µl 10x ředěného lyzátu 

200 µl Bradfordovo 

činidlo 

 

 Měření koncentrace proteinů jsem prováděla na spektrofotometru (Novaspec Plus, 

Amersham Biosciences) při A595. Každý vzorek jsem změřila dvakrát a spočítala jsem 

průměr. Koncentraci vzorků jsem určila z absorbance standardu BSA (A595 = 0,3; při 

koncentraci 5 µg.µl
-1

). Naměřené hodnoty jsem vyhodnotila v programu MS Excel. Vzorky 

jsem uskladnila v -80 °C. 

 

Vertikální elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (SDS-PAGE) 

roztoky: 30% (w/v) akrylamid: 29% (w/v) akrylamid 

                                    1% (w/v) N, N´- methylen-bis-akrylamid 

 

  separační pufr (pH = 8,8): 1,5M Tris 

                                                  0,4% (w/v) SDS 

              pH upraveno pomocí 1M HCl 

 

        zaostřovací pufr (pH = 6,8): 0,5M Tris 

                                                   0,4% (w/v) SDS 

                                                              pH upraveno pomocí 1M HCl 

 

       SDS elektrodový pufr: 0,05M Tris, pH = 8,3 

                                                  0,384M glycin 

                                   0,1% (w/v) SDS  
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  vzorkový (denaturační) pufr: 2,5M Tris, pH = 6,8  

                                                5 0% (v/v) glycerol 

                      0,02% (w/v) BFM 

                 10% (w/v) SDS 

 

 Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu slouží k rozdělení proteinů, které probíhá 

v denaturačním prostředí (vlivem SDS). Dělení probíhá na základě pohyblivosti proteinů 

v elektrickém poli dané molekulovou hmotností polypeptidových řetězců. 

 Před sestavením aparatury jsem přečistila skla demi H2O a lihem, následně jsem je 

zafixovala v upínači a umístila do nalévacího stojanu (Bio-Rad). Mezi skla jsem nanesla 5 ml 

7,5% seperačního gelu o následujícím složení (množství použité pro 2 gely):  

6 ml demi H2O 

             3 ml 30% akrylamid 

             3 ml separační pufr (pH = 8,8) 

                      12 µl TEMED 

           30 µl 10% persíran amonný 

Separační gel jsem převrstvila cca 500 µl isopropanolu. Po 40-ti minutách byl gel 

zpolymerovaný, isopropanol jsem z vrchního okraje gelu odmyla pomocí demi H2O a místo 

vysušila filtračním papírem. Na ztuhlý separační gel jsem nalila 1,5 ml zaostřovacího gelu 

o následujícím složení (množství použité na 2 gely: 

0,78 ml 30% akrylamid 

      1,5 ml zaostřovací pufr (pH = 6,8) 

               3,66 ml demi H2O 

                  12 µl TEMED 

       30 µl 10% persíran amonný 

Do zaostřovacího pufru jsem zasunula hřeben, který jsem opět vyndala po zatuhnutí gelu. 

Skla s polyakrylamidovým gelem jsem vložila do elektroforetické aparatury (Bio-Rad), kterou 

jsem asi do 2/3 zalila SDS elektrodovým pufrem.  

 Příprava nanášených vzorků o objemu 30 µl probíhala na ledě. K vzorku s 30 µg 

proteinů jsem přidala 1/5 objemu vzorkovéhu pufru, 1/10 objemu 0,4M DTT a příslušné 

množství MES pufru s inhibitory proteáz. Jako velikostní proteinový standard jsem použila 

PageRuler™ Plus Prestained Protein Ladder. 
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 Aparaturu jsem připojila ke zdroji jednosměrného proudu (ENDURO
TM

, Labnet 

International). Napětí jsem nastavila na hodnotu 250 V a proud na konstantní hodnotu 50 mA. 

Elektroforéza probíhala 60 minut. 

 

Western blot 

roztoky: TGM (Western blot) pufr: 0,025M Tris 

               0,192M glycin 

               10% (v/v) methanol 

 

              barvící roztok: 40% (v/v) methanol 

                            10% (v/v) kyselina octová 

                                    0,1% (w/v) Coomassie Brilliant Blue R 250 

 

         odbarvovací roztok: 40% (v/v) methanol 

                                      10% (v/v) kyselina octová 

 

 Po skončení SDS-PAGE elektroforézy jsem odstranila zaostřovací gel. K přenosu gelu 

jsem použila PVDF membránu (Immobilon-P, Millipore), kterou jsem nejprve aktivovala po 

dobu 5 min v koncentrovaném methanolu a promyla 5 min v demi H2O a 15 min v TGM 

pufru. Na držák (Bio-Rad) jsem naskládala kobereček nasycený TGM pufrem, 2 filtrační 

papíry Whatman 9×7 cm, polyakrylamidový gel, PVDF membránu, 2 filtrační papíry 

Whatman a koberček. Všechny vrstvy aparatury byly přelité TGM pufrem. Zdroj 

(ENDURO
TM

, Labnet International) jsem nastavila na 120 V, 250 mA po dobu 1 hod a 30 

min. Po skončení přenosu jsem membránu obarvila v barvícím roztoku, následně odmyla 

v odbarvovacím a po usušení jsem ji vyfotila. 

 

Imunodetekce 

roztoky: PBS (pH = 7,4): 10mM Na2HPO4.12 H2O 

           0,9% NaCl 

           pH upraveno pomocí 5× ředěné H3PO4 

 

anti-GFP protilátka: GFP (B-2) HRP – myší monoklonální protilátka IgG2a, 200 g.ml
-1 

      
(Santa Cruz Biotechnology) 
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 Membránu jsem 5 min promývala methanolem, aby se odbarvila, poté jsem ji 

promývala 3 min demi H2O a nakonec 5 minut PBS pufrem (pH = 7,4). Následně jsem ji 

blokovala 30 minut v PBS + 2% kasein a nechala ji inkubovat 1 hodinu s anti-GFP protilátkou 

naředěnou v poměru 1:20000 v PBS + 1% kaseinu a Tweenu 20. Po inkubaci jsem membránu 

promývala v PBS s Tweenem po dobu 3×5 min. Při posledním promývání jsem si připravila 

Femto detekční substrát (alikvóty smíchány v poměru 1:1) a 900 µl substrátu nanesla na 

membránu ve fólii. Doba inkubace se substrátem byla 5 minut. Následná doba expozice 

membrány s filmem byla 20 s – 1 min. 
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5 Výsledky 

5.1 Analýzy kmenů delečních v genech účastnících se CWI dráhy 

 Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda narušení CWI dráhy u dvou kmenů 

S. cerevisiae s odlišným genetickým pozadím vede ke změnám v morfologii kolonií 

a v citlivosti těchto kmenů na inhibiční látky. Připravila jsem proto kmeny s delecí v genech 

MID2, MTL1, RLM1 a MLP1. U delečních kmenů jsem sledovala morfologii kolonií 

v průběhu jejich vývoje, provedla kapkové testy a testy citlivosti buněk k zymolyáze. 

5.1.1 Příprava delečních kmenů 

 

Cíl: Připravit kmeny mid2∆, mtl1∆, rlm1∆, mlp1∆ odvozené od rodičovského kmene BR-F-

Flo11p-GFP a kmeny mid2∆, mtl1∆, rlm1∆, mlp1∆ odvozené od rodičovského kmene PORT. 

 

 Práce byla provedena na dvou přírodních diploidních kmenech S. cerevisiae. Z jejich 

genomu bylo nutné odstranit obě alely příslušného genu. Po 1. transformaci buněk pomocí 

deleční kazety gen-kanMX byly monodeleční buňky pozitivně selektovány na GM médiu 

s geneticinem a delece jedné alely byla ověřena pomocí PCR reakce. Po 2. transformaci, která 

byla provedena s využitím deleční kazety gen-NAT1, byly buňky s dvojitou delecí pozitivně 

selektovány na GM médiu s nourseothricinem a následně byla ověřena jejich rezistence vůči 

geneticinu. Metodou PCR byla následně ověřena přítomnost obou kazet a zároveň 

nepřítomnost deletovaného genu v genomu delečního kmene. Elektroforetický gel, který je 

výstupem PCR reakce prováděné za účelem ověření správnosti delece obou alel genu RLM1 

u  kmene BR-F-Flo11p-GFP, je znázorněn na obrázku 5.1. Stejným postupem s podobnými 

výstupními gely byla provedena delece i ostatních genů u kmenů BR-F-Flo11p-GFP i PORT. 

U jednotlivých genů se pouze liší délka fragmentů, které jsou výsledkem jednotlivých PCR 

reakcí. 
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OBR. 5.1: Ověření správnosti přípravy kmene rlm1∆ odvozeného od rodičovského kmene BR-F-Flo11p-

GFP.  

1, 5, 9 - rlm1Δ klon A; 2, 6, 10 - rlm1Δ klon B; 3, 7, 11 - rlm1Δ klon C; 4, 8, 12 – kontrola (BR-F-Flo11p-GFP).  

Reakce RLM1 A – RLM1 B slouží k ověření nepřítomnosti sekvence genu RLM1 v genomu delečního kmene. 

Fragment o délce 1087 bp je přítomen pouze u rodičovského kmene. Reakcí RLM1 A – kanMX rev je potvrzena 

přítomnost deleční kazety gen-kanMX v genomu delečního kmene. Fragment o délce 1002 bp není přítomen 

u rodičovského kmene. Reakcí RLM1 A – NAT1 je potvrzena přítomnost deleční kazety gen-NAT1 v genomu 

delečního kmene. Fragment o délce 1202 bp není přítomen u rodičovského kmene. Obrázek je negativem gelu. 

5.1.2 Morfologická analýza kolonií delečních kmenů 

 

Cíl: Sledovat vývoj kolonií jednotlivých delečních kmenů S. cerevisiae BR-F-Flo11p-GFP 

a S. cerevisiae PORT. Zjistit, zda dochází ke změnám v morfologii těchto kolonií, případně ke 

změnám v tvorbě „hladkých“ a „vrásčitých“ kolonií. 

 

Morfologická analýza kolonií delečních kmenů BR-F-Flo11p-GFP 

 Divoký kmen S. cerevisiae tvoří při růstu na pevném GM médiu vrásčité kolonie. 

Jelikož morfologie kolonií kvasinkových buněk je z velké části ovlivněna složením, 

strukturou a integritou buněčné stěny, zajímalo nás, zda narušení CWI dráhy bude mít vliv na 

vývoj kolonií a jejich morfologii. Byl proveden výsev jednotlivých delečních kmenů 

o přibližné hustotě 60 buněk/plotnu o průměru 90 mm s GM médiem. Morfologie kolonií byla 

pozorována a dokumentována 3., 5., 7., 10. a 12. den vývoje. Kmen mid2Δ tvořil za těchto 

podmínek zřetelně menší a méně vrásčité kolonie. To nás vedlo k názoru, že vývoj kolonií 

tohoto kmene může být také ovlivněn hustotou výsevu a pro objektivnější výsledky byla 

morfologie tohoto kmene sledována také za podmínek hustoty výsevu 30 buněk/plotnu. 
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Sedmý den vývoje byly provedeny vertikální řezy koloniemi za účelem pozorování výšky, 

strukturovanosti a prorůstání kolonií do agarového média. Desátý den vývoje byly sledovány 

také stopy kolonií barvené barvicím roztokem CBMA. Morfologické analýzy jednotlivých 

delečních kmenů jsou znázorněny na obrázcích 5.2 až 5.6. V tabulce 5.1 jsou uvedeny 

průměrné plochy pětidenních kolonií zjištěné pomocí počítačového program Colony Counter. 

 

 

 

OBR. 5.2: Morfologická analýza kmene mid2Δ (výsev o hustotě 60b./plotnu) v porovnání s rodičovským 

kmenem BR-F-Flo11p-GFP.  V levém dolním rohu prvního sloupce je uvedeno stáří kolonie ve dnech. Bílé 

měřítko je 1 mm, červené měřítko 5 mm. U sedmidenních kolonií je znázorněn vertikální řez, u desetidenních 

kolonií jsou uvedeny stopy kolonií barvené barvicím roztokem CBMA. 

 



 

61 

 

 
 

 

OBR. 5.3: Morfologická analýza kmene mid2Δ (výsev o hustotě 30b./plotnu) v porovnání s rodičovským 

kmenem BR-F-Flo11p-GFP (výsev o hustotě 60b/plotnu). V levém dolním rohu prvního sloupce je uvedeno 

stáří kolonie ve dnech. Bílé měřítko je 1 mm, červené měřítko 5 mm. U sedmidenních kolonií je znázorněn 

vertikální řez, u desetidenních kolonií jsou uvedeny stopy kolonií barvené barvicím roztokem CBMA. Fotografie 

pětidenních a sedmidenních kolonií byly pořizovány na fluorescenčním stereomikroskopu (Leica MZ16 F) 

z důvodu nefunkčnosti kamery v tomto období. 
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OBR. 5.4: Morfologická analýza kmene mtl1Δ (výsev o hustotě 60b./plotnu) v porovnání s rodičovským 

kmenem BR-F-Flo11p-GFP.  V levém dolním rohu prvního sloupce je uvedeno stáří kolonie ve dnech. Bílé 

měřítko je 1 mm, červené měřítko 5 mm. U sedmidenních kolonií je znázorněn vertikální řez, u desetidenních 

kolonií jsou uvedeny stopy kolonií barvené barvicím roztokem CBMA. 
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OBR. 5.5: Morfologická analýza kmene rlm1Δ (výsev o hustotě 60b./plotnu) v porovnání s rodičovským 

kmenem BR-F-Flo11p-GFP.  V levém dolním rohu prvního sloupce je uvedeno stáří kolonie ve dnech. Bílé 

měřítko je 1 mm, červené měřítko 5 mm. U sedmidenních kolonií je znázorněn vertikální řez, u desetidenních 

kolonií jsou uvedeny stopy kolonií barvené barvicím roztokem CBMA. 
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OBR. 5.6: Morfologická analýza kmene mlp1Δ (výsev o hustotě 60b./plotnu) v porovnání s rodičovským 

kmenem BR-F-Flo11p-GFP.  V levém dolním rohu prvního sloupce je uvedeno stáří kolonie ve dnech. Bílé 

měřítko je 1 mm, červené měřítko 5 mm. U sedmidenních kolonií je znázorněn vertikální řez, u desetidenních 

kolonií jsou uvedeny stopy kolonií barvené barvicím roztokem CBMA. 

 

TAB 5.1: Průměrná plocha kolonií pětidenních kolonií delečních kmenů odvozených od BR-F-Flo11p-GFP 

rostoucích na médiu GM. Párový t-test neprokázal statisticky významné odchylky. s – směrodatná odchylka 

 

Kmen 

Celkový počet 

kolonií ze čtyř 

misek 

Průměrný počet 

kolonií na misku 

Průměrná plocha 

kolonie (mm
2
) 

s (mm
2
) 

BR-F-Flo11p-GFP 43 11 11,4 1,02 

mid2Δ 136 34 9,4 1,43 

mtl1Δ 68 17 11,4 0,74 

rlm1Δ 65 16 9,0 0,16 

mlp1Δ 89 22 14,8 1,04 
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Byl pozorován pomalejší růst a mírně snížená vrásčitost u kolonií kmene mid2Δ 

v prvních pěti dnech vývoje. Tento závěr byl potvrzen i v případě výsevu tohoto kmene 

o poloviční hustotě. U ostatních kmenů nebyla změna v morfologii kolonií zaznamenána. 

 

Morfologická analýza kolonií delečních kmenů PORT 

 Přírodní kmen PORT S. cerevisiae tvoří při růstu na pevném GM médiu hladké až 

polovrásčité kolonie v závislosti na stáří kultivačního média. Čím čerstvější médium bylo, tím 

více se u kolonií kmene PORT objevoval polovrásčitý fenotyp. Přidání nízké koncentrace 

selenu do média (od 0,01mM koncentrace) u tohoto kmene indukuje tvorbu vrásčitých kolonií 

a podporuje zarůstání buněk do agaru, jak je patrné z ”modrých stop”. Kolonie zároveň rostou 

vice i ve vertikálním směru. Morfologická analýza kolonií delečních kmenů odvozených od 

rodičovského kmene PORT byla provedena stejným způsobem jako u BR-F-Flo11p-GFP 

kmenů. Navíc byl proveden výsev na GM + 0,05mM Se médium a sledován a dokumentován 

vývoj kolonií na tomto médiu. Morfologické analýzy jednotlivých delečních kmenů jsou 

znázorněny na obrázcích 5.7 až 5.10. Průměrné plochy pětidenních kolonií delečních kmenů 

jsou uvedeny v tabulkách 5.2 a 5.3. 

 

 Na čerstvém GM médiu byly zaznamenány změny v morfologii kolonií u kmene mtl1Δ, 

kde tento kmen tvoří hladké kolonie. Na starším médiu (cca 5 dní) tvoří hladké kolonie 

i ostatní kmeny, kmen mtl1Δ se však vyznačuje pomalejším růstem (nepublikovaná data). 

Z modré stopy kolonií tohoto kmene vyplývá také snížená schopnost buněk tvořících 

okrajovou část kolonie prorůstat do agaru. 

Na GM médiu s 0,05mM selenanu se všechny deleční kmeny vyznačují oproti 

rodičovskému kmeni PORT mírně sníženým stupněm vrásčitosti. U kmenů mid2Δ, rlm1Δ 

a mlp1Δ jsou tyto mírné změny pozorovatelné až v pozdějších stádiích vývoje kolonie (od 10. 

dne), u kmene mtl1Δ je možné pozorovat pomalejší růst a výrazně sníženou vrásčitost již od 

počátku vývoje kolonie. Celkově zvětšená plocha kolonií a zvýšený vertikální růst oproti 

koloniím rostoucím na GM médiu nasvědčují tomu, že přidání 0,05mM selenanu nemá na 

vývoj kolonií inhibiční efekt.  
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OBR. 5.7: Morfologická analýza kmene mid2Δ (výsev o hustotě 60b./plotnu) v porovnání s rodičovským 

kmenem PORT.  V levém dolním rohu prvního sloupce je uvedeno stáří kolonie ve dnech, v pravém horním 

rohu je uvedeno kultivační médium (GM – glycerolové médium, GM + Se – GM + 0,05mM selen). Bílé měřítko 

je 1 mm, červené měřítko 5 mm. U sedmidenních kolonií je znázorněn vertikální řez, u desetidenních kolonií 

jsou uvedeny stopy kolonií barvené barvicím roztokem CBMA. 
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OBR. 5.8: Morfologická analýza kmene mtl1Δ (výsev o hustotě 60b./plotnu) v porovnání s rodičovským 

kmenem PORT.  V levém dolním rohu prvního sloupce je uvedeno stáří kolonie ve dnech, v pravém horním 

rohu je uvedeno kultivační médium (GM – glycerolové médium, GM + Se – GM + 0,05mM selen). Bílé měřítko 

je 1 mm, červené měřítko 5 mm. U sedmidenních kolonií je znázorněn vertikální řez, u desetidenních kolonií 

jsou uvedeny stopy kolonií barvené barvicím roztokem CBMA. 
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OBR. 5.9: Morfologická analýza kmene rlm1Δ (výsev o hustotě 60b./plotnu) v porovnání s rodičovským 

kmenem PORT.  V levém dolním rohu prvního sloupce je uvedeno stáří kolonie ve dnech, v pravém horním 

rohu je uvedeno kultivační médium (GM – glycerolové médium, GM + Se – GM + 0,05 mM selen). Bílé měřítko 

je 1 mm, červené měřítko 5 mm. U sedmidenních kolonií je znázorněn vertikální řez, u desetidenních kolonií 

jsou uvedeny stopy kolonií barvené barvicím roztokem CBMA. 



 

69 

 

 

 
 

OBR. 5.10: Morfologická analýza kmene mlp1Δ (výsev o hustotě 60b./plotnu) v porovnání s rodičovským 

kmenem PORT.  V levém dolním rohu prvního sloupce je uvedeno stáří kolonie ve dnech, v pravém horním 

rohu je uvedeno kultivační médium (GM – glycerolové médium, GM + Se – GM + 0,05mM selen). Bílé měřítko 

je 1 mm, červené měřítko 5 mm. U sedmidenních kolonií je znázorněn vertikální řez, u desetidenních kolonií 

jsou uvedeny stopy kolonií barvené barvicím roztokem CBMA. 
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TAB 5.2: Průměrná plocha pětidenních kolonií delečních kmenů odvozených od PORT rostoucích na 

médiu GM. * - hladina statististické významnosti < 0,05; * *- hladina statistické významnosti < 0,001; s – 

směrodatná odchylka 

 

Kmen 

Celkový počet 

kolonií ze čtyř 

misek 

Průměrný počet 

kolonií na misku 

Průměrná plocha 

kolonie (mm
2
) 

s (mm
2
) 

PORT 105 26 9,8 0,79 

mid2Δ 160 40 7,5* 0,75 

mtl1Δ 160 40 5,7*** 0,45 

rlm1Δ 179 45 7,9* 0,90 

mlp1Δ 137 34 7,5* 0,81 

 

TAB 5.3: Průměrná plocha pětidenních kolonií delečních kmenů odvozených od PORT rostoucích na 

médiu GM + 0,05mM Se. ** - hladina statistické významnosti < 0,01; *** - hladina statistické významnosti 

< 0,001; s – směrodatná odchylka 

 

Kmen 

Celkový počet 

kolonií ze čtyř 

misek 

Průměrný počet 

kolonií na misku 

Průměrná plocha 

kolonie (mm
2
) 

s (mm
2
) 

PORT 137 34 11,9 0,50 

mid2Δ 184 46 7,6** 0,94 

mtl1Δ 160 40 6,2*** 0,59 

rlm1Δ 245 61 8,7*** 1,21 

mlp1Δ 133 33 7,9** 0,79 

 

5.1.3 Morfologická analýza buněk delečních kmenů 

 

Cíl: Sledovat případné změny v morfologii a velikosti buněk delečních kmenů S. cerevisiae 

BR-F-Flo11p-GFP a S. cerevisiae PORT.  

 

 Buňky tvořící kolonie kmene S. cerevisiae BR-F-Flo11p-GFP mají zejména z počátku 

vývoje kolonie protáhlý tvar, v pozdějších stádiích vývoje se zastoupení protáhlých buněk 

zmenšuje a začínají převládat buňky oválné.  

 Buňky kmene S. cerevisiae PORT tvořící kolonie na GM médiu tvoří oválné buňky. 

U kolonií tohoto kmene rostoucích na GM + 0,05mM Se médiu je zvýšené zastoupení buněk 

protáhlých.  

 Morfologie buněk tvořících kolonie delečních kmenů byla pozorována u pětidenních 

kolonií za podmínek hustoty výsevu 60b./plotnu a je znázorněna na obrázku 5.11. U kmene 

mid2Δ odvozeného od kmene BR-F-Flo11p-GFP byly pozorovány také buňky z kolonií 

rostoucích za podmínek hustoty výsevu 30 b./plotnu. Analýza byla provedena ze dvou 

nezávislých kultivací.  
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OBR. 5.11: Morfologická analýza buněk delečních kmenů. Buňky pocházejí z pětidenních kolonií. V prvním 

sloupci jsou buňky BR-F-Flo11p-GFP kmenů (výsev o hustotě 60b./plotnu, v druhém sloupci jvsou porovnány 

buňky kmene mid2Δ vzhledem k rodičovskému kmeni BR-F-Flo11p-GFP rostoucí za podmínek výsevu 

o hustotě 30b./plotnu. Poslední dva sloupce znázorňují buňky PORT kmenů, v pravém horním rohu je uvedeno 

kultivační médium (GM – glycerolové médium, GM + Se – GM + 0,05mM selen). Měřítko je 10 µm.  

 

 U kmene mid2Δ odvozeného od rodičovského kmene BR-F-Flo11p-GFP je výrazně 

snížené zastoupení protáhlých buněk v populaci buněk tvořících kolonii, což bylo potvrzeno 

i při menší hustotě výsevu. Stejný efekt je pozorovatelný i u kmene mtl1Δ odvozeného od 

rodičovského kmene PORT. Při růstu na médiu GM + 0,05mM Se vykazuje tento kmen menší 

zastoupení protáhlých buněk mezi buňkami tvořícími kolonii, při růstu na médiu GM jsou 
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buňky tohoto delečního kmene větší v porovnání s rodičovským kmenem. Kmeny mtl1Δ 

a rlm1Δ odvozené od BR-F-Flo11p-GFP mají také menší zastoupení protáhlých buněk, ale 

rozdíl není tak markantní. Kmen mlp1Δ nemá odlišnou morfologii buněk. Kmen mid2Δ 

odvozený od PORT tvoří na médiu GM větší buňky než rodičovský kmen. U kmenů PORT-

rlm1Δ a PORT-mlp1Δ nebyly změny v morfologii buněk zaznamenány. 

5.1.4 Citlivost delečních kmenů k inhibitorům 

 

Cíl: Zjistit, zda má delece genů CWI dráhy vliv na fitness kolonie v přítomnosti inhibitoru. 

 

 Pomocí kapkových testů jsem sledovala vliv vysoké koncentrace toxických látek na 

inhibici růstu, resp. určovala jsem, jaká frakce buněk je schopna růstu. Pro kapkové testy jsem 

používala suspenzi buněk odebranou ze čtyřdenních kolonií. Při kultivaci na pevném médiu 

tvoří kvasinky kolonie, které se chovají jako mnohobuněčný organismus s diferencovanými 

buňkami, z nichž část je odolnější vůči toxickým látkám (Váchová et al., 2011). Předpokládali 

jsme, že kolonie s odlišným genotypem nebo morfologií se mohou lišit zastoupením citlivých 

a rezistentních buněk.  

 Připravenou suspenzi buněk jsem ředila desítkovou řadou, jak je uvedeno na obrázku  

5.12. Nárůst jsem kontrolovala po třech a sedmi dnech. Výsledky byly z hlediska působení 

nežádoucích vlivů při delší kultivaci (kontaminace, vysychání médií s inhibitory při vyšší 

kultivační teplotě – 37 °C) vyhodnocovány u tři dny starých ploten.  

 Byl sledován vliv působení několika toxických látek působících zejména na buněčnou 

stěnu. 2-deoxyglukóza se v buňkách metabolizuje na fosforylované produkty, které narušují 

rovnováhu mezi štěpením a syntézou buněčných glukanů. Dále způsobuje snížení obsahu 

mannoproteinů v buněčné stěně a zvýšení obsahu lipidů, což vede ke zvýšení hydrofobicity 

buněčné stěny (Biely et al., 1970). SDS je toxický detergent ovlivňující integritu buněčné 

stěny. Mutantní buňky mající narušenou buněčnou stěnu jsou k němu citlivější (Shimitzu et 

al., 1994 citováno podle Santos a Snyder, 2000).  Přitomnost kyseliny borité v buňkách vede 

k nadměrnému zvýšení obsahu chitinu a glukanů a jejich abnormální lokalizaci v buněčné 

stěně (Schmidt et al., 2010). Ionty kadmia nahrazují Cu
2+

 a Zn
2+

 přítomné v proteinech 

a působí oxidativní stres, stejný efekt má i přítomnost nadměrného množství měďnatých iontů 

v buňce (Clemens et al., 1999). Tímto způsobený stres v endoplasmatickém retikulu se odráží 

také v integritě buněčné stěny. CR a CFW přímo narušují β-1,3-glukanovou síť (Popolo et al., 
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2001). Jak tyto inhibitory působí na připravené deleční kmeny S.cerevisiae odvozené od dvou 

rodičovských typů s odlišným genetickým pozadím je znázorněno na obrázcích 5.13 a 5.14. 

 

 

OBR 5.12: Kontrolní výsev suspenzí buněk delečních kmenů odvozených od BR-F-Flo11p-GFP a PORT 

ředěných desítkovou řadou na glycerolové (GM) médium při kapkovém testu. V horním řádku je uveden 

přibližný počet buněk v jedné kapce (objem 5 µl) daného sloupce. 

 

 

 

 

 

 

 

OBR 5.13: Kapkové testy provedené u delečních kmenů odvozených od rodičovského kmene BR-F-

Flo11p-GFP. Pořadí jednotlivých kmenů, jak byly nanášeny na plotny je znázorněno v levém sloupci. Stupně 

označují kultivační teplotu. 2-DG – 0,3mM 2-deoxy-D-glukóza, SDS – 0,012% (w/v) dodecylsulfát sodný, BA – 

0,15% (w/v) kyselina boritá (boric acid), Cu
2+

 - 1mM CuSO4.5H20, Cd
2+

 - 0,3mM 3Cd SO4.8H20, CR – 0,02% 

(w/v) Congo red, CFW – 0,003% (w/v) Calcofluor white. Inhibitory Cu
2+ 

a Cd
2+

 byly přítomné v glukózovém 

médiu, ostatní inhibitory byly přítomné v glycerolovém médiu. 
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OBR 5.14: Kapkové testy provedené u delečních kmenů odvozených od rodičovského kmene PORT. Pořadí 

jednotlivých kmenů, jak byly nanášeny na plotny je znázorněno v levém sloupci. Stupně označují kultivační 

teplotu. 2-DG – 0,3mM 2-deoxy-D-glukóza, SDS – 0,012% (w/v) dodecylsulfát sodný, BA – 0,15% (w/v) 

kyselina boritá (boric acid), Cu - 3mM CuSO4.5H20, Cd - 0,3mM 3Cd SO4.8H20, CR – 0,02% (w/v) Congo red, 

CFW – 0,003% (w/v) Calcofluor white. Inhibitory Cu
2+ 

a Cd
2+

 byly přítomné v glukózovém médiu, ostatní 

inhibitory byly přítomné v glycerolovém médiu. 

 

 Kmeny mid2Δ a rlm1Δ odvozené od obou rodičovských kmenů se vyznačují výrazně 

zvýšenou citlivostí k 2-deoxyglukóze a zvýšenou rezistencí ke Congo red. Tyto dva deleční 

kmeny odvozené od kmene PORT mají navíc zvýšenou rezistenci k CFW. Kmen mid2Δ se 

vyznačuje také sníženou rezistencí ke kadmiu, kmen rlm1Δ mírně zvýšenou rezistencí k mědi. 

 Kmeny mtl1Δ a mlp1Δ odvozené od obou rodičovských kmenů se vyznačují zvýšenou 

citlivostí ke Congo red, tyto dva deleční kmeny odvozené od kmene PORT mají také mírně 

zvýšenou rezistenci k CFW a kadmiu. 

5.1.5 Citlivost delečních kmenů k zymolyáze 

 

Cíl: Porovnat vliv působení zymolyázy na buňky delečních kmenů odvozených od 

rodičovských kmenů BR-F-Flo11p-GFP a PORT. 

  

 Zymolyáza je enzym s β-1,3-glukanázovou aktivitou. Podobně jako Congo red a CFW 

narušuje β-1,3-glukanázovou síť, což vede ke spuštění CWI dráhy. Odpovědí na stres na 

buněčné stěně vyvolaný zymolyázou je zvýšení obsahu chitinu v buněčné stěně, nadprodukce 
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mannoproteinů a změny v uspořádání glukanů (Kapteyn et al., 1997). Zymolyáza působí 

v kvasinkových buňkách jako lytický enzym, jedna lytická jednotka je definována jako 

množství proteinu katylizující 10% pokles optické denzity měřené při vlnové délce 800 nm 

při 30 °C v 30-ti minutách (http://www.zymoresearch.eu/protein/enzymes/zymolyase-yeast-

lytic-enzyme?origin=eu). 

 Vzhledem k tomu, že se zymolyáza jeví jako jedna z nejúčinnějších látek narušujících 

buněčnou stěnu a u buněk vede k silné odpovědi (Rodriguez-Peña et al., 2008), chtěli jsme 

ověřit její účinky u kmenů s delecí v genech CWI dráhy. Suspenzi dvoudenních buněk jsem 

z pevného GM média s edicinem převedla do tekutého glukózového YD média a nechala 

kultivovat přes noc na rotační třepačce (Kühner, Lab-Therm; Multitron Standard, INFORS 

HT) při teplotě 28 °C. Druhý den jsem přenesla 1 ml noční kultury do čerstvého YD média 

a kultivace na rotační třepačce probíhala další čtyři hodiny. Získané suspenze buněk 

jednotlivých kmenů jsem vystavila působení 3 U.ml
-1

 zymolyázy a po deseti minutách 

kultivace jsem zaznamenávala pokles jejich optické denzity. Buňky, které jsem používala 

byly k zymolyáze mnohem citlivější, než buňky z pevného GM média i buňky z noční 

kultury. Výsledky pokusu jsou znázorněny v grafech na obrázcích 5.15 a 5.16. 

 

 

OBR. 5.15: Pokles optické denzity suspenze buněk delečních kmenů odvozených od rodičovského kmene 

BR-F-Flo11p-GFP po deseti minutách kultivace se zymolyázou o koncentraci 3 U.ml
-1

. Data jsou průměrem 

ze tří měření. OD – optická denzita 
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OBR. 5.16: Pokles optické denzity suspenze buněk delečních kmenů odvozených od rodičovského kmene 

PORT po deseti minutách kultivace se zymolyázou o koncentraci 3 U.ml
-1

. Data jsou průměrem ze tří 

měření.  

OD – optická denzita 

 

 Výsledky se značně liší u kmenů odvozených od dvou geneticky odlišných kmenů. 

Kmeny odvozené od BR-F-Flo11p-GFP jsou k zymolyáze citlivější než kmeny odvozené od 

PORT.  

 Tři deleční kmeny odvozené od kmene BR-F-Flo11p-GFP jsou k zymolyáze citlivější 

než rodičovský kmen. Největší senzitivitu vykazují kmeny rlm1Δ a mtl1Δ. Zvýšenou citlivostí 

se vyznačuje také kmen mlp1Δ. Kmen mid2Δ nevykazuje změny v citlivosti k zymolyáze. 

 Kmeny rlm1Δ a mid2Δ odvozené od rodičovského kmene PORT mají stejný 

fenotypový projev jako tyto deleční kmeny odvozené od BR-F-Flo11p-GFP kmene. Kmeny 

mtl1Δ a mlp1Δ vykazují k zymolyáze sníženou citlivost. 

5.2 Sledování hladiny proteinu Flo11 u delečních kmenů 

  Kmeny s delecí v genech CWI dráhy odvozené od kmene BR-F byly připraveny 

z rodičovského kmene s proteinem Flo11 značeným pomocí zeleného fluorescenčního 

proteinu (green fluorescent protein) GFP. Díky tomu jsem u nich mohla sledovat na základě 

intenzity fluorescence GFP množství a lokalizaci Flo11p pomocí fluorescenční mikroskopie 

a spektrofluorimetrie.  

 



 

77 

 

5.2.1 Sledování intenzity fluorescence Flo11p-GFP pomocí fluorescenční 

 mikroskopie 

 

Cíl: Zjistit, zda má delece genů MID2, MTL1, RLM1 a MLP1 u kmene BR-F-Flo11p-GFP 

vliv na množství/lokalizaci proteinu Flo11. 

 

 Protein Flo11 hraje důležitou úlohu při morfogenezi kvasinkových kolonií. U kmene 

S. cerevisiae BR-F je jeho exprese za podmínek hladovění buněk na glukózu spojena 

s tvorbou vrásčitých kolonií. Snažila jsem se tedy zjistit, zda má narušení signální dráhy 

integrity buněčné stěny vliv na množství tohoto proteinu. 

 Intenzitu fluorescenčního signálu jsem sledovala u buněk získaných z pětidenních 

kolonií delečních kmenů kultivovaných na GM médiu při 28 °C. Fotografie z fluorescenčního 

mikroskopu jsou znázorněny na obrázku 5.17. 
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OBR 5.17: Sledování intenzity fluorescence Flo11p-GFP u delečních kmenů odvozených od kmene BR-F-

Flo11p-GFP. Doba expozice u fluorescenčních obrázků byla 5s.  
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 U jednotlivých delečních kmenů nebyly patrné změny v intenzitě fluorescenčního 

signálu. U všech buněk byl signál nejsilnější na povrchu a ve vakuolách. 

5.2.2 Sledování intenzity Flo11p-GFP pomocí spektrofluorimetrie 

 

Cíl: Ověřit výsledky získané pomocí fluorescenční mikroskopie a zjistit, zda má delece genů 

MID2, MTL1, RLM1 a MLP1 u kmene BR-F-Flo11p-GFP vliv na množství proteinu Flo11. 

 

 Vzhledem k tomu, že z fotografií pořízených pomocí fluorescenčního mikroskopu 

nebyly u delečních kmenů patrné změny, rozhodli jsme se ověřit výsledky měřením intenzity 

fluorescence pomocí spektrofluorimetru pro získání dalších dat. 

 Měření jsem prováděla u pětidenních kolonií kultivovaných na GM médiu při 28 °C. 

Graf intenzity fluorescence v závislosti na vlnové délce emise je znázorněn na obrázku 5.18. 

Statistické údaje jsou uvedeny v tabulce 5.4. 

OBR 5.18: Intenzita fluorescence (I) Flo11p-GFP  pětidenních kolonií kultivovaných na GM médiu při 28 

°C. Celkem byly provedeny tři nezávislé kultivace. Pro každý kmen byla snímana fluorescence ze šesti 

monokolonií ze tří misek. Z těchto hodnot byl vypočítán průměr. Od průměrné hodnoty intenzity fluorescence 

kmenů s Flo11p-GFP byla odečítána průměrná hodnota intenzity autofluorescence „negativní kontroly“.  
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TAB. 5.4: Srovnání intenzity fluorescence Flo11p-GFP. λ – vlnová délka emise; s – směrodatná odchylka pro 

hodnoty odpovídající intenzitě fluorescence při λ = 512nm; * - hladina statistické významnosti < 0,05; *** - 

hladina statistické významnosti < 0,001 

 

Kmen 
Průměrná intenzita fluorescence 

při λ = 512nm (cps) 
s 

BR-F-Flo11p-GFP 1,92E+05 1,75E+04 

mid2Δ 8,88E+04*** 3,32E+04 

mtl1Δ 1,12E+05*** 2,14E+04 

rlm1Δ 1,65E+05 4,20E+04 

mlp1Δ 2,42E+05* 4,70E+04 

 

 Z měření vyplývá, že kmeny mid2Δ a mtl1Δ mají oproti rodičovskému kmeni BR-F-

Flo11p-GFP sníženou intenzitu fluorescence Flo11p-GFP a tedy sníženou hladinu proteinu 

Flo11 v buňkách. Kmen mlp1Δ má oproti rodiči intenzitu fluorescenčního signálu nepatrně 

zvýšenou, u  kmene rlm1Δ nejsou pozorovatelné výrazné změny.  

5.3 Indukce exprese genu MLP1 

 Protein Mlp1 je za normálních růstových podmínek v buňkách téměř nedetekovatelný, 

avšak při narušení integrity buněčné stěny se vysoce zvyšuje jeho exprese (Rodriguez-Peňa et 

al., 2008).  Připravila jsem tedy kmeny s C-terminální fúzí Mlp1p s GFP odvozené od 

rodičovských kmenů BR-F a PORT. Pomocí fluorescenční mikroskopie, spektrofluorimetrie 

a  imunodetekce jsem sledovala vliv toxických látek na expresi genu MLP1 a snažila se najít 

inhibitory se silným vlivem na integritu buněčné stěny. 

5.3.1 Příprava kmenů s GFP značeným proteinem Mlp1 

 

Cíl: Připravit kmeny BR-F-Mlp1p-GFP a PORT-Mlp1p-GFP pomocí nichž by se dala 

detekovat hladina proteinu Mlp1. 

 

 Fúze proteinu se zeleným fluorescenčním proteinem (GFP) je velmi častý způsob 

používaný k detekci proteinů. Od každého rodičovského kmene S. cerevisiae jsem připravila 

kmeny mající na C-konci proteinu Mlp1 navázaný GFP.  

 Značena byla vždy jedna alela genu MLP1. Po transformaci kazetou pro C-terminální 

GFP fúzi byly buňky pozitivně selektovány na GM médiu s geneticinem. Správnost fúze byla 

ověřena pomocí PCR reakce. Na obrázku 5.19 je znázorněn elektroforetický gel, který je 

výstupem takovéto reakce. 
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OBR. 5.19: Ověření správnosti přípravy kmenů BR-F-Mlp1p-GFP a PORT-Mlp1p-GFP.  

1-4: BR-F-Mlp1p-GFP klon A, izoláty 1-4; 5-8: PORT-Mlp1p-GFP klon A, izoláty 1-4; 9-12: PORT-Mlp1p-

GFP klon B, izoláty 1-4; 13, 14 – kontroly (BR-F a PORT). Reakce MLP1 A –GFP rev slouží k ověření 

integrace kazety GFP-kanMX za kódující sekvenci MLP1 v genomu transformovaných kmenů. Fragment o délce 

500 bp není přítomen u rodičovského kmene. Obrázek je negativem gelu. 

5.3.2 Sledování exprese genu MLP1 

 

Cíl: Zjistit za jakých stresových podmínek dochází k expresi genu MLP1 a hromadění jeho 

produktu v buňkách. 

 

 Bylo zjištěno, že expresi MLP1 nejúčinněji navozují zymolyáza a CFW (Rodriguez-

Peňa et al., 2007). Já jsem se snažila tato data potvrdit a testovala jsem také další inhibitory 2-

deoxy-D-glukózu a tunicamycin.  

 Vliv zymolyázy jsem sledovala pomocí zymolyázového testu a následného pozorování 

intenzity fluorescence pomocí fluorescenční mikroskopie. Buňky byly po dobu tří hodin 

inkubovány se zymolyázou o koncentraci 3 U.ml
-1

. Kultivační podmínky se shodovaly 

s podmínkami popsanými v kapitole 4.2.16. Hladinu proteinu Mlp1 jsem sledovala u dvou 

klonů s Mlp1p-GFP odvozených od rodičovského kmene BR-F a dvou klonů odvozených od 

PORT. U všech pozorování byl vyditelný pouze velmi slabý signál srovnatelný s fluorescencí 

rodičovského kmene. Pravděpodobně se tedy jedná o autofluorescenci. Fotografie 

z fluorescenčního mikroskopu jsou znázorněny na obrázcích 5.20 a 5.21. Připravila jsem také 

preparáty, kdy jsem k buňkám přidala malé množství CFW, který se váže na chitin přítomný 

v buněčné stěně. Jelikož množství chitinu při narušení integrity buněčné stěny stoupá, 
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sledovala jsem míru poškození buněčné stěny u buněk ošetřených zymolyázou v porovnání 

s buňkami kultivovanými bez přítomnosti zymolyázy. 

 Pomocí metody Western blot a imunodetekce jsem se snažila detekovat protein Mlp1 

v buňkách kultivovaných na selektivních médiích (GM + 0,05mM 2-deoxy-D-glukóza, GM + 

0,003% (w/v) CFW, GM + 0,2mM tunicamycin) po dobu tří dnů a v buňkách kultivovaných 

v YD médiu se zymolyázou o koncentraci 2 U.ml
-1

. Přesné podmínky kultivace jsou popsány 

v kapitole 4.2.20.1. Z odebraných buněk jsem izolovala proteiny, které jsem rozdělila 

metodou SDS-PAGE. GFP jsem poté detekovala specifickou protilátkou. Membrána obarvená 

Coomassie Brilliant Blue R 250 je znázorněna na obrázku 5.22. Výsledná mebrána 

exponovaná s filmem je znázorněna na obrázku 5.23. 
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OBR. 5.20: Sledování množství proteinu Mlp1 v buňkách kmene BR-F-Mlp1p-GFP po ošetření 

zymolyázou a pozorování vlivu zymolyázy na narušení buněčné stěny. Pro kontrolu jsou znázorněny 

výsledky získané u rodičovského kmene BR-F. V prvním sloupci je dokumentována neúspěšná detekce 

fluorescenčního signálu Mlp1p-GFP. V následujících sloupcích je znázorněn fluorescenční signál CFW. 

V levém horním rohu je uveden příslušný kmen, uprostřed jsou podmínky kultivace (Z
+/- 

- kultivace 

se zymolyázou o koncentraci 3 U.ml
-1

 nebo bez, CFW
+/-

 - přidání/nepřidání calcofluoru k preparátu), v pravém 

horním rohu je uvedena doba kultivace buněk se zymolyázou. Doba snímání pro Mlp1p-GFP byla 5 s, pro CFW 

20 ms. 
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OBR. 5.21: Sledování množství proteinu Mlp1 v buňkách kmene PORT-Mlp1p-GFP po ošetření 

zymolyázou a pozorování vlivu zymolyázy na narušení buněčné stěny. Pro kontrolu jsou znázorněny 

výsledky získané u rodičovského kmene PORT. V prvním sloupci je znázorněn fluorescenční signál GFP. V 

následujících sloupcích je znázorněn fluorescenční signál CFW. V levém horním rohu je uveden příslušný kmen, 

uprostřed jsou podmínky kultivace probíhající při pokojové teplotě (Z
+/- 

- kultivace se zymolyázou o koncentraci 

3 U.ml
-1

 nebo bez, CFW
+/-

 - přidání/nepřidání calcofluoru k preparátu), v pravém horním rohu je uvedena doba 

kultivace buněk se zymolyázou. Doba snímání pro Mlp1p-GFP byla 5 s, pro CFW 20 ms. 

 

U kmenů se značeným Mlp1p-GFP (odvozených od BR-F a PORT) se nepodařilo 

detekovat fluorescenční signál. Buňky ošetřené zymolyázou obarvené CFW měly výrazně 

vyšší intenzitu fluorescenčního signálu (způsobeného CFW) než buňky kontrolní. To 

dokazuje, že zymolyáza způsobila narušení integrity buněčné stěny a zvýšila se koncentrace 
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chitinu v buněčné stěně.. U kontrolních buněk kultivovaných bez zymolyázy je chitin 

lokalizovaný v místech pučení. 

 

 

Vzorek Kmen Kultivační médium 
Doba 

kultivace 

1 PORT-Mlp1p-GFP A GM + 0,05mM 2-DG, 28 °C 3 dny 

2 BR-F-Mlp1p-GFP GM + 0,05mM 2-DG, 28 °C 3 dny 

3 PORT-Mlp1p-GFP B GM + 0,05mM 2-DG, 28 °C 3 dny 

4 PORT-Mlp1p-GFP A GM + 0,003% (w/v)CFW, 37 °C 3 dny 

5 PORT-Mlp1p-GFP B GM + 0,003% (w/v)CFW, 37 °C 3 dny 

6 BR-F-Mlp1p-GFP GM + 0,003% (w/v)CFW, 37 °C 3 dny 

7 PORT-Mlp1p-GFP A GM + 0,2mM tunicamycin, 28 °C 3 dny 

8 PORT-Mlp1p-GFP B GM + 0,2mM tunicamycin, 28 °C 3 dny 

9 BR-F-Mlp1p-GFP GM + 0,2mM tunicamycin, 28 °C 3 dny 

10 PORT-Mlp1p-GFP A YD + 1 U.ml
-1

 zymolyáza, 37 °C 1 hodina 

11 PORT-Mlp1p-GFP B YD + 1 U.ml
-1

 zymolyáza, 37 °C 1 hodina 

12 BR-F-Mlp1p-GFP YD + 1 U.ml
-1

 zymolyáza, 37 °C 1 hodina 

P1 BR-F-Whi3p-GFP GM, 28 °C 3 dny 

P2 BR-F-Whi3p-GFP GM, 28 °C 9 dní 

N BR-F GM, 28 °C 4 dny 

 

OBR.5.22: Membrána získaná Western blot přenosem a obarvená Coomassie Brilliant Blue R 250. 

Jednotlivé vzorky představují rozdělené proteiny izolované z buněk kmenů BR-F-Mlp1p-GFP a PORT-Mlp1p-

GFP kultivovaných za selektivních podmínek. Šipky ukazují změny ve složení proteomu, které by mohly být 

způsobeny vlivem inhibitorů. P1, P2 – pozitivní kontroly; N – negativní kontrola; GM – glycerolové médium ; 

YD – glukózové médium; CFW – Calcofluor white 
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Vzorek Kmen Kultivační médium 
Doba 

kultivace 

1 PORT-Mlp1p-GFP A GM + 0,05mM 2-DG, 28 °C 3 dny 

2 BR-F-Mlp1p-GFP GM + 0,05mM 2-DG, 28 °C 3 dny 

3 PORT-Mlp1p-GFP B GM + 0,05mM 2-DG, 28 °C 3 dny 

4 PORT-Mlp1p-GFP A GM + 0,003% (w/v)CFW, 37 °C 3 dny 

5 PORT-Mlp1p-GFP B GM + 0,003% (w/v)CFW, 37 °C 3 dny 

6 BR-F-Mlp1p-GFP GM + 0,003% (w/v)CFW, 37 °C 3 dny 

7 PORT-Mlp1p-GFP A GM + 0,2mM tunicamycin, 28 °C 3 dny 

8 PORT-Mlp1p-GFP B GM + 0,2mM tunicamycin, 28 °C 3 dny 

9 BR-F-Mlp1p-GFP GM + 0,2mM tunicamycin, 28 °C 3 dny 

10 PORT-Mlp1p-GFP A YD + 1 U.ml
-1

 zymolyáza, 37 °C 1 hodina 

11 PORT-Mlp1p-GFP B YD + 1 U.ml
-1

 zymolyáza, 37 °C 1 hodina 

12 BR-F-Mlp1p-GFP YD + 1 U.ml-1 zymolyáza, 37 °C 1 hodina 

P1 BR-F-Whi3p-GFP GM, 28 °C 3 dny 

P2 BR-F-Whi3p-GFP GM, 28 °C 9 dní 

N BR-F GM, 28 °C 4 dny 

 
OBR. 5.23: Imunodetekce GFP zfúzovaného s proteinem Mlp1. Jednotlivé vzorky představují rozdělené 

proteiny izolované z buněk kmenů BR-F-Mlp1p-GFP a PORT-Mlp1p-GFP kultivovaných za selektivních 

podmínek. Molekulová hmotnost proteinu Mlp1 je rovna 49 632 Da (+ cca 25 000 Da GFP). 

 

 U buněk kultivovaných za selekčních podmínek se ani pomocí imunodetekce 

nepodařilo protein Mlp1 detekovat. Vzhledem k vysoké koncentraci proteinů (30 µg) bylo 

příliš silné pozadí a nebylo možné zjistit rozíly v signálu mezi testovanými vzorky a negativní 

kontrolou. Pokus byl proveden pouze jednou a v budoucnu by bylo vhodné ho zopakovat 

s vyššími koncentracemi inhibitorů. Zároveň by bylo nutné snížit koncentraci proteinů ve 

vzorku a provést vyrovnanější nanášku. 
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6 Diskuze 

 Průběh signální dráhy integrity buněčné stěny se může lišit v závislosti na typu stresu, 

který vyvolává její spuštění. Zaměřila jsem se na stres na buněčné stěně způsobený 

chemickými látkami a sledovala jsem jeho vliv na kmeny S. cerevisiae s delecí v jednotlivých 

genech CWI dráhy – geny pro povrchové senzory MID2 a MTL1, gen pro transkripční faktor 

RLM1 a gen pro protein kinázu MLP1. Dále jsem se snažila zjistit, zda narušení CWI dráhy 

ovlivní mofogenezi kvasinkových kolonií a jejich vývoj, případně zda má delece genů vliv na 

expresi genu FLO11, jenž se uplatňuje při tvorbě kolonií a umožňuje adhezi buněk k povrchu. 

Intenzitu vlivu chemických látek na integritu buněčené stěny jsem sledovala pomocí proteinu 

Mlp1p-GFP. 

 Pozorování jsem prováděla u dvou přírodních kmenů S. cerevisiae BR-F a PORT 

a zajímalo nás tedy, zda i odlišné genetické pozadí kmenů má vliv na průběh CWI dráhy. 

6.1 Vliv delece genů pro povrchové senzory CWI dráhy 

 U kmenů mid2Δ a mtl1Δ byly viditelné největší změny v morfogenezi kolonií. Při 

kultivačních pokusech jsem zaznamenala, že všeobecně může být vzhled kolonií ovlivněn 

stářím kultivačního média či hustotou výsevu. Kmen mid2Δ odvozený od kmene BR-F-

Flo11p-GFP byl velmi citlivý na hustotu výsevu a od rodičovského kmene se lišil sníženou 

rychlostí růstu kolonií i zpožděním při utváření vrásčitých kolonií. To koreluje i s výsledkem 

pokusu, kdy byla u delečních kmenů sledována hladina proteinu Flo11 na základě intenzity 

fluorescence Flo11p-GFP. Ta byla u tohoto kmene snížena. Exprese FLO11 je mimojiné 

pozitivně regulována produkty cAMP-PKA signální dráhy (Vinod a Venkatesh, 2007). 

Předpokládá se, že tato dráha je inhibována působením jiného povrchového senzoru CWI 

dráhy Wsc1 (Hahn a Thiele, 2002; Fuchs a Mylonakis, 2009). Je tedy možné, že v případě 

nepřítomnosti Mid2p je jeho funkce zastoupena Wsc1p. Povrchový sensor Wsc1 kromě 

spuštění CWI dráhy zároveň reguluje množství jejích produktů prostřednictvím negativní 

regulace cAMP-PKA dráhy. Toto propojení CWI dráhy s cAMP-PKA dráhou vede 

k defosforylaci a tedy inhibici MAPK kinázy CWI dráhy Mpk1. To by vysvětlovalo snížené 

množství proteinu Flo11. 

 Kolonie kmene PORT-mid2Δ se morfologicky nelišily od kolonií rodičovského kmene, 

naopak se ukázalo, že vliv na vývoj kolonií má u tohoto kmene druhý povrchový senzor Mtl1. 

Kmen PORT-mtl1Δ byl citlivý na hustotu výsevu, na GM médiu tvořil pouze hladké kolonie 
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na rozdíl od ostatních kmenů, které v případě výsevu na čerstvé médium tvořily kolonie 

polovrásčité. Na GM médiu s 0,05mM selenanem byly jeho kolonie méně vrásčité a menší 

než kolonie rodičovského kmene PORT. To je první velký rozdíl mezi dvěma geneticky 

odlišnými kmeny S. cerevisiae. Zdá se, že u kmene PORT hraje povrchový senzor Mtl1 

významnější roli při vývoji kolonií než u doposud zkoumaných kmenů S. cerevisiae. 

V odborné literatuře je uváděn jako domnělý povrchová senzor homologní k  Mid2p (Ketela 

et al., 1999; Rajavel et al., 1999) a jeho uplatnění ve spuštění CWI dráhy bylo pozorováno 

zatím pouze při odpovědi na oxidativní stres (Vilella et al., 2005; Petkova et al., 2012). Kmen 

mtl1Δ odvozený od BR-F-Flo11p-GFP se morfologicky nelišil od svého rodiče, ale byla u něj 

pozorována mírně snížená exprese FLO11. To ovšem naznačuje, že snížená vrásčitost kolonií 

kmene BR-F-mid2Δ a tedy i PORT-mtl1Δ není důsledkem pouze snížené exprese FLO11, ale 

i přímým důsledkem delece povrchových senzorů. 

 Změnám v morfologii kolonií odpovídají i změny v buněčné morfologii. Kmeny tvořící 

vrásčité kolonie mají většinou poměrně velké zastoupení protáhlých buněk. U kmenů BR-F-

mid2Δ a PORT-mtl1Δ (při kultivaci na GM + 0,05mM Se médiu) je toto zastoupení menší. 

 Na projev delece genů v citlivosti kmenů k toxickým látkám má také vliv genetické 

pozadí. Dle SGD (Saccharomyces cerevisiae genome database) se kmen s delecí genu MID2 

vyznačuje zvýšenou rezistencí k CFW a sníženou rezistencí ke kadmiu. To jsem prokázala 

pouze u kmene mid2Δ odvozeného od PORT. Jediné, co měly kmeny mid2Δ odvozené od 

různého rodiče společné, byla vysoká citlivost k 2-deoxyglukóze. Kmen mid2Δ odvozený od 

BR-F-Flo11p-GFP měl navíc zvýšenou rezistenci ke Congo Red.  

Jelikož platí, že CWI dráha může mít za různých stresových podmínek odlišný průběh, 

liší se i vliv působení různých inhibitorů. Zdá se, že při ošetření buněk 2-deoxyglukózou se 

Mid2p uplatňuje jako hlavní senzor spouštějící CWI dráhu a jeho nepřítomnost v buňkách 

výrazně snižuje jejich životaschopnost. To samé by mohlo platit i pro kadmium, ale jak už 

bylo zmíněno, jeho vliv byl prokázán pouze u kmene PORT-mid2Δ. Nepřítomnost senzoru 

Mid2p u buněk naopak zvyšuje jejich schopnost přežívat stres vyvolaný CFW, u BR-F-

Flo11p-GFP také stres vyvolaný Congo red. Oba inhibitory přímo narušují β-1,3-glukanovou 

síť buněčné stěny. Zdá se, že za takových podmínek není spuštění CWI dráhy úplně žádoucí. 

Aktivace CWI dráhy by za těchto podmínek mohla způsobit nepřiměřeně silnou odpověď 

a vést k poškození. Je možné, že buňky na opravu vynaloží velké množství energie. 

V takovém případě by redukovaná stimulace či úplná inhibice CWI dráhy mohla mít pozitivní 

vliv. 
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 Delece genu pro povrchový senzor Mtl1 snížila buňkám obou kmenů rezistenci ke 

Congo red. U kmene PORT-mtl1Δ došlo ke zvýšení rezistence ke  kadmiu. Zdá se, jako by 

senzory Mid2 a Mtl1 fungovaly antagonisticky. CFW neměl na tento kmen velký vliv. 

 Vliv zymolyázy se u dvou geneticky odlišných kmenů lišil v případě delece genu 

MTL1. Překvapivě velký vliv na citlivost k tomuto lytickému enzymu měla delece u kmene 

BR-F-Flo11p-GFP. Tento senzor se pravděpodobně do značné míry uplatňuje v regulaci při 

poškození buněk zymolyázou stejně tak jako při poškození vyvolaném Congo red. U PORT-

mtl1Δ bylo naopak pozorované mírné zvýšení rezistence k zymolyáze. To opět přispívá 

k názoru, že i genetické pozadí má na průběh CWI dráhy velký vliv.  

Delece genu MID2 neměla u obou kmenů na citlivost k zymolyáze vliv, protože za 

těchto podmínek se senzor CWI dráhy při její aktivaci vůbec neuplatňuje, dráha je spustěna 

prostřednictvím interakce s HOG dráhou (Bermejo et al., 2008).  

6.2 Vliv delece genu RLM1 

 Delece transkripčního faktoru, který reguluje expresi genů důležitých pro správnou 

biogenezi buněčné stěny neměla tak velký vliv, jaký byl očekáván. Morfologie kolonií kmene 

BR-F-rlm1Δ zůstala beze změn a výrazně se nezměnila ani hladina proteinu Flo11p-GFP 

v buňkách tohoto kmene. To vede k názoru, že snížená vrásčitost u kmene BR-F-mid2Δ 

nebyla důsledkem narušení CWI dráhy, ale přímo delecí genu MID2. Mid2p je povrchový 

protein, může tedy například interagovat s některým z proteinů buněčné stěny či s proteinem 

regulujícím Flo11 a pozitivně ovlivňovat jeho funkci, která může být důležitá pro správný 

vývoj kvasinkové kolonie. 

 U kmene PORT-rlm1Δ byly zaznamenány mírné změny v morfologii. Kolonie tohoto 

kmene jsou na GM + 0,05mM Se méně vrásčité, což je zřejmé zejména u starších kolonií. To 

bylo zaznamenáno i u kmenů PORT-mid2Δ a PORT-mlp1Δ. Akumulace selenanu nebo jeho 

metabolitů v buňkách může způsobit změny metabolismu, které negativně ovlivňují 

morfologii mutantů CWI dráhy.   

 Vliv delece genu RLM1 na citlivost k toxickým látkám byl téměř stejný jako vliv delece 

genu MID2, což potvrzuje „downstream“ účinek Rlm1p od „upstream“ působícího senzoru 

Mid2p. Citlivost k inhibitorům byla u rlm1Δ kmenů odvozených od obou rodičovských 

kmenů srovnatelná. Výrazně zvýšená citlivost k 2-deoxyglukóze umocňuje názor, že CWI 

dráha je nezbytně nutná k adaptaci na působení tohoto inhibitoru. Zvýšená rezistence ke 

Congo red naopak přispívá k domněněnce, že v jeho přítomnosti není aktivace CWI dráhy 
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žádoucí. Kmen s delecí genu RLM1 by měl mít zvýšenou rezistenci také k CFW (dle SGD). 

Tento fakt jsem opět potvrdila pouze u kmene PORT-rlm1Δ. 

 Velký vliv na životaschopnost buněk rlm1Δ kmene měla zymolyáza. U kmene rlm1Δ 

odvozeného od PORT byla citlivost k tomuto enzymu zvýšena, u kmene rlm1Δ odvozeného 

od BR-F-Flo11p-GFP došlo dokonce při kultivaci buněčné suspenze se zymolyázou k poklesu 

optické denzity na 1 %. To dokazuje důležitost CWI dráhy při odpovědi na stres vyvolaný 

tímto enzymem. Aktivace transkripčního faktoru Rlm1 je v tomto případě regulována také 

HOG dráhou. 

 Společným znakem proteinů Rlm1 a Mid2 je vazba proteinu Whi3 na jejich mRNA. 

Whi3p je RNA vazebný protein, který se podílí na regulaci a lokalizaci velkého množství 

mRNA, které funkčně souvisejí s endoplazmatickým retikulem a sekretovanými proteiny 

(Colomina et al., 2008). Bylo prokázáno, že Whi3p má stimulační efekt na expresi FLO11 

(Malcher et al., 2010). Delece WHI3 vede ke ztrátě vrásčitosti kolonií (RNDr. Michaela 

Schierová, Ph.D., osobní sdělení).  

6.3 Vliv delece genu MLP1 

 Nepřítomnost protein kinázy Mlp1 v buňkách neměla téměř žádný vliv na morfologii 

kolonií. Pouze u kmene PORT-mlp1Δ byla stejně jako u ostatních delečních kmenů 

odvozených od stejného rodičovského kmene zaznamenána snížená vrásčitost kolonií při 

růstu na GM + 0,05mM Se pozorovatelná zejména u starších kolonií. Buňky kmene mlp1Δ 

odvozeného od BR-F-Flo11p-GFP měly zvýšenou hladinu proteinu Flo11, efekt na vrásčitost 

kolonií však nebyl zřejmý.  

 Protein kináza Mlp1 (známá také jako Kdx1) vytváří protein – proteinovou interakci 

s transkripčním faktorem Rlm1. Nyní bylo zjištěno, že je tato interakce důležitá pro nasednutí 

komplexu na promotor genu RCK1 a spuštění jeho exprese. Protein kináza Rck1 je součástí 

HOG dráhy a napomáhá buňkám vyrovnat se se stresem vyvolaným působením zymolyázy 

(Chang et al., 2013). To potvrzují i výsledky získané ze zymolyázového testu u delečních 

kmenů odvozených od BR-F-Flo11p-GFP. Buňky kmene mlp1Δ měly při kultivaci se 

zymolyázou pouze mírně sníženou rezistenci. Buňky kmene rlm1 však nebyly schopné 

působení zymolyázy přežít. To naznačuje pouze pomocný efekt proteinu Rck1 a HOG dráhy 

při vyrovnání se se stresem vyvolaným tímto lytickým enzymem, hlavní úlohu zřejmě hraje 

CWI dráha.  
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 Podobnou fyzickou interakci by mohl protein Mlp1 vytvářet i s jinými transkripčními 

faktory. Například s některým podílejícím se na regulaci genu FLO11. To by mohlo 

vysvětlovat zvýšenou hladinu Flo11p v mlp1Δ buňkách. V případě represoru by se jednalo 

o pozitivní interakci, pokud by se jednalo o regulaci funkce aktivátoru exprese, musela by být 

interakce negativní.  

 Při zymolyázovém testu byl zaznamenán další velký rozdíl mezi dvěma geneticky 

odlišnými kmeny. PORT-mlp1Δ buňky byly k zymolyáze naopak rezistentnější než buňky 

rodičovského kmene. Takže u tohoto kmene nebyla prokázána regulace genu RCK1 

prostřednictvím komplexu Rlm1p/Mlp1p. Naopak se zdá, že Mlp1p zde má negativní účinek 

při odpovědi na stres na buněčné stěně vyvolaný zymolyázou. 

 Kmen mlp1Δ je velmi citlivý ke Congo red. U delečního kmene odvozeného od BR-F-

Flo11p-GFP to přispívá k názoru, že v případě stresu vyvolaném tímto inhibitorem je průběh 

CWI dráhy stejný jako při odpovědi na působení zymolyázy. Pravděpodobně i v tomto 

případě se uplatňuje HOG dráha a protein Rck1. U delečního kmene odvozeného od PORT to 

naopak naznačuje, že v případě poškození buněk zymolyázou probíhá CWI dráha naprosto 

odlišným způsobem 

6.4 Indukce exprese MLP1 

 Funkce proteinu Mlp1 jakožto komponenty signální dráhy integrity buněčné stěny 

nebyla ještě do nedávné doby známá. Vědělo se jen, že exprese genu MLP1 probíhá pouze za 

stresových podmínek (Rodrigez-Peña et al., 2008). Snažila jsem se tedy najít podmínky, kdy 

se hladina proteinu Mlp1 v buňkách zvýší. Vytvořila jsem kmen s C-terminální GFP fúzí 

proteinu Mlp1 a snažila se detekovat fluorescenční signál. Na základě nových poznatků, že 

tento protein tvoří komplex s transkripčním faktorem Rlm1 a zesiluje jeho vazbu na promotor 

(Chang et al., 2013), je zřejmé, že nejsilnější signál by měl být v jádře.  

 Indukci exprese genu jsem se snažila navodit působením zymolyázy, tunicamycinu, 

CFW a 2-deoxyglukózy. Zymolyáza je účinným induktorem stresu na buněčné stěně již 

v koncentraci  1 U.ml
-1

 (Rodrigez-Peña et al., 2008). Při indukci Mlp1p-GFP  u buněk 

v exponenciální fázi jsem využívala zymolyázu o koncentraci 0,3 U.ml
-1

, u buněk po 24 

hodinách růstu v médiu YD zymolyázu o koncentraci 1 U.ml
-1

. Pod fluorescenčním 

mikroskopem jsem však nepozorovala žádný signál. Indukce se mi nepodařila ani pomocí 

ostatních inhibičních látek. Je možné, že pokusy nebyly dostatečně optimalizovány.  

 I přesto, že výsledky imunodetekce nebyly pozitivní z hlediska detekce Mlp1p-GFP, 

byly na membráně viditelné změny, které mohou být způsobeny vlivem inhibitorů na 
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proteom. Po expozici membrány s filmem byly detekovatelné i rozdíly mezi kmeny BR-F 

a PORT.  

 Jak vyplývá z předchozích výsledků, velkou roli na průběh CWI dráhy a zřejmě i jiných 

signálních drah, které v buňkách kvasinky S. cerevisiae probíhají, má kromě jiných faktorů 

i genetické pozadí. Bylo by vhodné pokusy zopakovat a snažit se najít optimální podmínky 

pro indukci genu u obou přírodních kmenů.  

Pro imunodetekci by bylo vhodné snížit koncentraci proteinů ve vzorku a optimalizovat 

koncentraci induktorů a dobu jejich působení.  
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7 Souhrn 

  S pomocí vedoucí mé diplomové práce RNDr. Michaely Schierové, Ph.D. jsem 

připravila kmeny S. cerevisiae s delecí v genech MID2, MTL1, RLM1 a MLP1, jež 

jsou součástí signální dráhy integrity buněčné stěny – cell wall integrity (CWI) 

signaling pathway. Deleci jsem provedla u dvou přírodních kmenů S. cerevisiae 

s odlišným genetickým pozadím – BR-F-Flo11p-GFP a PORT. 

 

  Největší vliv na vývoj a morfologii kolonií měla delece genů pro povrchové senzory. 

U delečních kmenů odvozených od BR-F-Flo11p-GFP jsem zaznamenala pomalejší 

vývoj a sníženou vrásčitost kolonií u kmene mid2Δ. U ostatních delečních kmenů jsem 

změny v morfogenezi kolonií nepozorovala.  

 

  Všechny deleční kmeny odvozené od PORT měly mírně sníženou vrásčitost při růstu 

na GM médiu se selenanem, což bylo zřejmé zejména u starších kolonií. Největší 

změny jsem zaznamenala u kmene mtl1Δ s delecí v genu pro povrchový senzor. 

 

   Pomocí fluorescenční mikroskopie a spektrofluorimetrie jsem zjistila vliv delece genů 

CWI dráhy na hladinu proteinu Flo11 v buňkách.  Tento protein je důležitým 

adhezinem nezbytným pro tvorbu vrásčitých kolonií. 

 

   Bylo prokázáno, že velký vliv na aktivaci CWI dráhy a její průběh má také genetické 

pozadí různých kmenů S. cerevisiae. Geneticky nepříbuzné kmeny BR-F-Flo11p-GFP 

a PORT se především  liší citlivostí k mědi, kadmiu, 2-deoxyglukóze, calcofluoru 

a k zymolyáze. Fenotyp delečních kmenů zjištěný pomocí inhibitorových 

a zymolyázových testů odpovídal údajům z SGD. Rozdíly jsou způsobené především 

odlišným genetickým pozadím a podmínkami kultivace. 

 

   Výsledky zymolyázového testu u kmenů odvozených od BR-F-Flo11p-GFP potvrzují 

propojení CWI dráhy s HOG dráhou. 

 

   Připravila jsem kmeny odvozené od dvou geneticky nepříbuzných rodičů S. cerevisiae 

BR-F a PORT s C-terminální fúzí GFP proteinu Mlp1. 
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   Protein Mlp1p-GFP se mi nepodařilo v buňkách detekovat pomocí fluorescenční 

mikroskopie ani imunodetekce.  
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