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Abstrakt 
 

Buněčná stěna kvasinky Saccharomyces cerevisiae obsahuje malé množství chitinu 

soustředěného zejména do jizev vzniklých v souvislosti s oddělením dceřiné buňky. 

Calcofluor White je florescenční barvivo, schopné se na chitin vázat. V předložené práci jsou 

roztříděny a shrnuty výsledky studií, které popisují působení Calcofluor White na různé 

mutantní buňky. Delece mnoha různých proteinů může způsobit změnu citlivosti buněk na 

Calcofluor White. CWI dráha (Cell wall integrity signaling pathway) hraje ve změnách 

citlivosti důležitou roli. Tato dráha detekuje poškození buněčné stěny a spouští procesy 

vedoucí k její opravě. Také iniciuje přesun chitosomů nesoucích chitin syntázu III (Chs3p) 

k cytoplazmatické membráně. Některé studie naznačují, že vliv Calcofluor White na kvasinky 

S. cerevisiae je složitější a nabízí tak možnosti k dalšímu výzkumu. 

Prp45p se účastní sestřihu mRNA. V naší laboratoři byly připraveny buňky nesoucí 

zkrácenou verzi genu prp45(1-169), které vykazují zvýšenou citlivost na Calcofluor White. 

Vztah mezi mutací a pozorovaným fenotypem není zatím zcela známý. K objasnění má 

přispět i tato práce. 

 

Klíčová slova: Saccharomyces cerevisiae, Calcofluor White, buněčná stěna, chitin, CWI 

dráha 
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Abstract 
 

The cell wall of Saccharomyces cerevisiae contains a small amount of chitin, concentrated 

mainly into scars which are left after cytokinesis. Calcofluor White is a chitin binding 

fluorochrome dye. Results of studies dealing with the effect of Calcofluor White on different 

mutant cells are summarised in this work. Saccharomyces cerevisiae strains in which some 

genes are deleted can display different sensitivity to Calcofluor White. The CWI (Cell wall 

integrity) signaling pathway is important for sensitivity of S. cerevisiae cells to Calcofluor 

White. The CWI signaling pathway responds to cell wall stress by an increase of the synthesis 

of cell wall components to strengthen and repair the cell wall. It also initiates a change of the 

steady state localization of chitin synthase III (Chs3p) and controls its transport from internal 

stores (chitosomes) to the plasma membrane. Some studies suggest that influence of 

Calcofluor White on S. cerevisiae cell is not so clear and thus there are further opportunities 

to investigate the mechanism of its action. 

Prp45p of S. cerevisiae takes part in mRNA splicing. In our laboratory a truncated version 

of the PRP45 gene (prp45(1-169) mutation) was prepared. This mutant is hypersensitive to 

Calcofluor White. The relation between the mutation and the phenotype has not been 

explained yet. This work should contribute to clarifying this problem. 

 

Keywords: Saccharomyces cerevisiae, Calcofluor White, cell wall, chitin, CWI pathway 
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11..  ÚÚvvoodd  
 
Kvasinka Saccharomyces cerevisiae, jednobuněčný organismus rozmnožující se pučením, 

patří mezi Eumycota. Kvasinka S. cerevisiae je nejznámějším a nejjednodušším 

eukaryotickým modelovým organismem, který se využívá ke studiu mnoha buněčných 

procesů. 

Buněčná stěna S. cerevisiae je důležitá především pro udržení tvaru buňky a pučení, 

představuje až 30 % suché váhy buňky. Skládá se především z glukanů (cca 60 %), 

mananproteinů (cca 40 %) a chitinu (cca 2 %), který je v rámci buněčné stěny rozložen 

nerovnoměrně a nachází se především v oblasti jizev, jeho množství v průběhu stárnutí buňky 

přibývá. 

Chitin je polymer N-acetylglukosaminu, syntetizovaný chitin syntázami. Chitin syntáza III 

je zřejmě hlavní enzym zodpovědný za odpověď na aktivaci CWI dráhy (Cell Wall Integrity 

signaling pathway) vedoucí k nárůstu množství chitinu a jeho delokalizaci v rámci buněčné 

stěny. CWI dráha detekuje poškození buněčné stěny a spouští procesy vedoucí k její opravě. 

Na chitin se specificky váže fluorescenční barvivo Calcofluor White, které se používá i jako 

indikátor porušení integrity buněčné stěny. 

 

Prp45p je protein, který se účastní sestřihu mRNA. V naší laboratoři byla připravená 

zkrácená verze tohoto genu, prp45(1-169). Jedním ze zjištěných defektů byla i nadměrná 

syntéza chitinu a jeho delokalizace mimo jizvy do celé buněčné stěny u buněk kultivovaných 

při 37°C. Také bylo zjištěno, že kmen prp45(1-169) je hypersensitivní na Calcofluor White 

(nepublikováno). 

 

V této práci jsou diskutovány výsledky studií, které se zabývaly sledováním působení 

Calcofluor White na různé mutantní buňky Saccharomyces cerevisiae. Studie potřebné pro 

záměr této práce byly shrnuty a roztříděny tak, aby bylo možné pochopit a poznat základní 

principy reakce buněk na přítomnost Calcofluor White. Tato studie byla vypracována s cílem 

zorientovat se v problematice a zamyslet se nad tím, co by mohlo být příčinou námi 

pozorovaného fenotypu hypersensitivity na Calcofluor White u mutantního kmene 

prp45(1-169). 
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22..  PPůůssoobbeenníí  CCaallccoofflluuoorr  WWhhiittee  

2.1. Calcofluor White 

Calcofluor White (CFW) patří mezi fluorescenční barviva a jeho emisní vlnová délka je 

455 nm. Specificky se váže na chitin a celulosu, a proto se používá k jejich vizualizaci. 

Chemický vzorec Calcofluor White je C40H42N12O10S2 . 2Na. Jeho chemická struktura je 

uvedena na Obr. 1. 

 

 
Obr. 1. Chemická struktura Calcofluor White, zdroj: 

(http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/jsp/common/ChemInfo.jsp?calledFrom=lite&type= 

formulas) 

2.2. Chitin a jeho syntéza 

Chitin je polymer N-acetylglukosaminu. Jeho strukturní vzorec je uveden na Obr. 2. 

 
Obr. 2. Strukturní vzorec chitinu. 
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Za syntézu chitinu jsou v buňce zodpovědné tři transmembranové chitin syntázy. 

Prekurzorem chitinu je UDP-N-acetylglukosamin. Chs1p a Chs2p jsou syntetizovány jen 

v určité fázi buněčného cyklu a jsou pak rychle degradovány. Chs3p je syntetizována 

kontinuálně a v buňce se vyskytuje v membránových váčcích - chitosomech. 

Funkce Chs3p je důležitá pro syntézu septálního primordia (což je kroužek chitinu mezi 

mateřskou buňkou a pupenem), pro syntézu chitinu během konjugace a sporulace a pro 

ukládáni chitinu do buněčné stěny během vegetativního růstu. Dá se předpokládat, že 

nadměrné ukládání chitinu do buněčné stěny zprostředkované Chs3p je hlavní příčina 

sensitivity buněk na Calcofluor White (Valdivieso et al., 1991). 

Mutace v genech CHS1 (YNL192W), CHS2 (YBR038W) a CHS3 (YBR023C) způsobují 

nárůst resistence buněk na Calcofluor White (Roncero et al., 1988; Valdivieso et al., 1991). 

 

2.3. Vliv Calcofluor White na buňky Saccharomyces 

cerevisiae 

Calcofluor White se používá nejen jako fluorescenční barvivo. V pokusech figuruje i jako 

stresor poškozující buněčnou stěnu, a také jako indikátor narušení buněčné stěny, protože 

mutanti s poškozenou stěnou jsou k jeho působení hypersensitivní. V pokusech in vitro bylo 

zjištěno, že Calcofluor White váže nascentní řetězce chitinu a brání v jeho polymeraci. 

Calcofluor White není schopen procházet cytoplasmatickou membránou, a proto jsou jeho 

hlavní cíle působení lokalizovány v buněčné stěně (Roncero and Duran, 1985). 

Pokud jsou kvasinky Saccharomyces cerevisiae vystaveny dlouhodobému působení 

Calcofluor White (jsou kultivovány na médiu, do kterého byl Calcofluor White přidán), 

dochází u nich k různým defektům: V přítomnosti malého množství Calcofluor White dochází 

ke zvýšení exprese chitin syntáz, kultivace na médiu obsahujícím větší množství Calcofluor 

White vede ke vzniku abnormálně tlustých sept (septum vzniká v oblasti, kde se odděluje 

dceřiná buňka od buňky mateřské) a ke vzniku buněčných agregátů, zřejmě v důsledku 

nedokonalého oddělování dceřiných buněk od mateřských. Vysoká dávka Calcofluor White 

způsobuje zastavení růstu kvasinky a její smrt. Osmoticky stabilizované protoplasty 

neprojevovaly žádné pozorovatelné známky ovlivnění přítomností Calcofluor White (Roncero 

and Duran, 1985). 
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33..  CCWWII  ddrrááhhaa  aa  cciittlliivvoosstt  bbuunněěkk  nnaa  CCaallccoofflluuoorr  WWhhiittee  

 

CWI dráha, jinak též CWI MAP (Mitogen-Activated Protein) kinázová kaskáda nebo PKC 

dráha (Protein Kinase C pathway), se skládá z povrchových senzorů, které zaznamenávají 

porušení buněčné stěny a přenáší tuto informaci pomocí Rom2p na malý G-protein Rho1, 

který následně aktivuje protein kinázu C (Pkc1). Pkc1p fosforyluje Bck1p (MEKK), ten 

aktivuje Mkk1/2 (MEK), a ta přenese signál dál na Slt2p (Mpk1). Slt2p se přesouvá do jádra, 

kde aktivuje transkripční faktory. Cílem dráhy je obnovit porušenou integritu buněčné stěny 

(Levin, 2005). 

 

CWI dráha hraje velkou roli ve změnách citlivosti buněk na Calcofluor White. Klíčová je 

aktivace Rho1p a následná aktivace Pkc1p. Tyto proteiny totiž způsobí přesun chitosomů 

obsahujících Chs3p k cytoplasmatické membráně a splynutí těchto váčků s cytoplasmatickou 

membránou. Pkc1 kináza dále také fosforyluje cytosolyckou doménu Chs3p. Změna 

lokalizace Chs3p a jeho fosforylace vede k aktivaci syntézy chitinu, který je ukládán do 

buněčné stěny. (Valdivia and Schekman, 2003). 

Na základě různých studií (viz níže) je zřejmé, že nejen proteiny, které přenáší signál 

v rámci CWI dráhy na Rho1p, ale i proteiny dráhy, které se podílí na převedení informace dál 

od Pkc1p, jsou pro změny citlivosti buněk na Calcofluor White důležité. Jejich působení je 

zprostředkováno zpětnou vazbou přes ovlivnění exprese genů, které se podílí na syntéze 

a remodelaci buněčné stěny. Toto ovlivnění vede ke změnám v buněčné stěně, které se mohou 

zpětně promítat do stavu aktivace CWI dráhy, tím i Pkc1p. 

 

3.1. Vliv proteinů CWI dráhy na změny citlivosti buněk na 

Calcofluor White 

3.1.1. Senzory 

Povrchové senzory Wsc1p, Wsc2p, Wsc3p, Mid2p, Mtl1p jsou transmembránové 

O-manosylované proteiny. Předpokládá se, že by mohly fungovat jako mechanosenzory 

zaznamenávající změny napětí v rámci buněčné stěny. Wsc1p a Mid2p hrají hlavní roli při 

aktivaci CWI dráhy. Svojí cytoplasmatickou doménou interagují s Rom2p (Levin, 2005). 
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Delece genu MID2 (YLR332W) vede k resistenci buněk ke Calcofluor White 

a nadprodukce proteinu Mid2 k nadměrné akumulaci chitinu a k nárůstu sensitivity na 

Calcofluor White (Ketela et al., 1999). Bylo zjištěno, že delece genu WSC1 (YOR008C) vede 

k hypersensitivitě buněk na Calcofluor White. Autoři tohoto článku se zabývali sledováním 

fenotypů u buněk, které měly deletované různé geny, a fakt, že buňky wsc1∆ byly 

hypersensitivní na Calcofluor White nevysvětlili (van Voorst et al., 2006). Existuje zde tedy 

rozpor mezi těmito dvěma články a není zcela jasné, proč mid2∆ vede k resistenci a wsc1∆ 

k hypersensitivitě na Calcofluor White. Částečné vysvětlení by mohla poskytnout teorie 

prezentovaná ve studii de Nobela. Autoři naznačují, že Mid2p a Wsc1p nehrají při aktivaci 

CWI dráhy stejnou roli a odpovídají na jiné podněty. Své tvrzení opírají o pozorování, že při 

kultivaci buněk v přítomnosti Calcofluor White dochází k fosforylaci Slt2p (k jaké dochází i 

při porušení buněčné stěny) a pro tento efekt je nezbytný senzor Mid2, ale nikoliv Wsc1 (de 

Nobel et al., 2000). 

 

3.1.2. Rho1p 

Rho1p je malý G-protein. Jeho regulaci zajišťují GAP proteiny (GTPase activating 

proteins) a GEF proteiny (guanosin-nucleotide exchange factors). Nejdůležitější GEF pro 

Rho1p jsou Rom1p a Rom2p (Levin, 2005). Delece genu ROM2 (YLR371W ) vedla ke 

zvýšené citlivosti buněk na Calcofluor White (Takahashi et al., 2001). Bem2p je jeden z GAP 

proteinů ovlivňujících Rho1p, a jeho (YER155C) delece vedla ke zvýšené citlivosti buněk na 

Calcofluor White (Takahashi et al., 2001). Je zvláštní, že ztráta proteinu, který aktivuje 

Rho1p, vedla ke zvýšené citlivosti na Calcofluor White stejně jako ztráta proteinu, který 

Rho1p inaktivuje, ale autoři studie tento rozpor ve své práci nijak nekomentovali. 

Aktivovaný Rho1p ovlivňuje mnoho buněčných pochodů. Aktivuje Pkc1p, a spouští tak 

MAP kinázovou kaskádu CWI dráhy. Stimuluje přímo syntézu glukanů (GS), spouští 

polymeraci aktinu skrze Bni1p a Bnr1p, ovlivňuje exocyst, komplex důležitý pro polarizaci 

exocytosy. Rho1p rovněž přímo aktivuje Skn7p transkripční faktor, který je jinak také členem 

HOG dráhy (High Osmolarity Glycerol pathway). Skn7p mimo jiné spouští expresi genu 

OCH1, který kóduje důležitou manosyltransferázu, Rho1p se tak podílí na syntéze buněčné 

stěny i bez účasti Pkc1p (Levin, 2005). 
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3.1.3. MAP kinázová kaskáda 

Pkc1p představuje prvního člena MAP kinázové kaskády a působí i v dalších na kaskádě 

nezávislých buněčných procesech. Pkc1p a Rho1p mění lokalizaci chitosomů a Pkc1p 

fosforyluje Chs3p. Pkc1p se podílí na aktivaci oligosacharyl transferázového (OT) komplexu, 

který katalyzuje N-glykosylaci proteinů. Pkc1p nachází cíle pro fosforylaci i v jádře (Levin, 

2005). 

Pkc1p (YBL105C) má na svém N-konci vysoce konzervovaný HR1A úsek, na který se 

váže Rho1p. Kmeny s delecí HR1A úseku vykazovaly zvýšenou citlivost na Calcofluor White 

(Schmitz et al., 2002b). 

Rho5p je malý G-protein. Delece RHO5 (YNL180C) vedla ke zvýšené aktivaci CWI dráhy 

a k resistenci buněk ke Calcofluor White, nadprodukce Rho5p ke zvýšené sensitivitě buněk na 

tuto látku. Předpokládá se, že Rho5p funguje jako negativní regulátor MAP kinázové 

kaskády, tzn. že jeho cíle jsou v CWI dráze až za Pkc1p (Schmitz et al., 2002a). 

Slt2p je poslední člen MAPkinázové kaskády, který se po fosforylaci přesouvá do jádra, 

kde aktivuje transkripční faktory. Delece slt2 (YHR030C) vede k hypersensitivitě buněk na 

Calcofluor White (van Voorst et al., 2006). 

3.1.4. Transkripční faktory 

CWI dráha ovlivňuje aktivitu Rlm1p, SBF (Swi4p/Swi6p), MBF (Mbp1p/Swi6p) a Smi1p. 

Transkripční faktor SBF se skládá ze dvou komponent Swi4p DNA vazebné a Swi6p 

regulační. CWI dráhou je aktivován a mění expresi genů, které se podílí na stavbě buněčné 

stěny (FKS1, GAS1, KRE6, MNN1, VAN2 a CHS3). MBF transkripční faktor se skládá 

z Swi6p a Mbp1p (Levin, 2005). Kmeny swi4∆ (YER111C) nebo swi6∆ (YLR182W) 

projevovaly hypersensitivitu na Calcofluor White. Nárůst citlivosti byl oproti WT (wild-type) 

buňkám až čtyřnásobný. Ztráta MBP1 (YDL056W) nevedla k nárůstu sensitivity na 

Calcofluor White (Igual et al., 1996). 

Smi1p působí jako represor CHS genů. Jeho nadprodukce vede k silné inhibici exprese 

CHS genů, k potlačení syntézy chitinu, a tak ke zmírnění fenotypu mnoha na Calcofluor 

White hypersensitivních mutantů. Smi1p také ovlivňuje expresi mnoha genů spojených se 

syntézou buněčné stěny. Delece SMI1 (YGR229C) vede k poruše syntézy stěny, její 

destabilizaci a aktivaci CWI dráhy. Následně dojde k přesunu chitosomů s Chs3p (jehož 

exprese v těchto buňkách není prostřednictvím Smi1p nijak ovlivněna), což vede ke zvýšení 

citlivosti těchto buněk na Calcofluor White (Martin et al., 1999). 

Struktura CWI dráhy je znázorněna na obr. 3. 
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Obr. 3. Struktura CWI dráhy (upraveno dle Levin (2005)). 
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44..  BBuunněěččnnáá  ssttěěnnaa  aa  cciittlliivvoosstt  bbuunněěkk  nnaa  CCaallccoofflluuoorr  

WWhhiittee  

Delece proteinů buněčné stěny a proteinů podílejících se na její syntéze a údržbě vedou ke 

změnám ve struktuře stěny i v jejích mechanických a chemických vlastnostech. To se projeví 

změnou napětí v rámci buněčné stěny, což je vyhodnoceno senzory, které následně aktivují 

CWI dráhu. Aktivace Rho1 a Pkc1 vede ke změně lokalizace Ch3p, a tím ke zvýšené syntéze 

chitinu, což se v přítomnosti Calcofluor White projeví nárůstem citlivosti k této látce (Levin, 

2005; Valdivia and Schekman, 2003; Roncero and Duran, 1985). 

Vliv ztráty jednotlivých proteinů na změny citlivosti na Calcofluor White jsou shrnuty 

v Tab. 1. 

 

Tab. 1. Vliv delecí proteinů na změny citlivosti na Calcofluor White 

CFW = fenotyp v přítomnosti Calcofluor White 

HS = hypersensitivní, R = resistentní 

 

 

gen CFW zdroj 
proteiny buněčné stěny 

CWP1 YKL096W HS (van der Vaart et al., 1995)  
CWP2 YKL096W-A HS (van der Vaart et al., 1995) 
TIP1 YBR067C HS (van der Vaart et al., 1995) 
TIR1 YER011W HS (van der Vaart et al., 1995) 
PIR1 YKL164C HS (Mrsa and Tanner, 1999) 

HSP150 YJL159W HS (Mrsa and Tanner, 1999) 
PIR3 YKL163W HS (Mrsa and Tanner, 1999) 
CIS3 YJL158C HS (Mrsa and Tanner, 1999) 

CCW12 YLR110C HS (Hagen et al., 2004; Ragni et al., 
2007) 

CCW14 YLR390W-A HS (Moukadiri et al., 1997)  
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Tab. 1. - pokračování 

 

glukansyntázy 
CWH41 YGL027C HS (Ram et al., 1994) 
GAS1 YMR307W HS (Ram et al., 1994) 
FKS1 YLR342W HS (Ram et al., 1994) 
KRE6 YPR159W HS (Ram et al., 1994) 
KEG1 YFR042W HS (Nakamata et al., 2007)  

proteiny učástnící se glykosylace 
MNN9 YPL050C HS (Ram et al., 1994) 
VRG1   HS (Ram et al., 1994) 
PMT1 YDL095W HS (Gentzsch and Tanner, 1996) 
PMT2 YAL023C HS (Gentzsch and Tanner, 1996) 
PMT3 YOR321W HS (Gentzsch and Tanner, 1996) 
PMT4 YJR143C HS (Gentzsch and Tanner, 1996) 
PMT5 YDL093W HS (Gentzsch and Tanner, 1996) 
PMT6 YGR199W HS (Gentzsch and Tanner, 1996) 
PMT7   HS (Gentzsch and Tanner, 1996) 
HOC1 YJR075W HS (Neiman et al., 1997) 
KRE2 YDR483W HS (Lussier et al., 1997b) 
VAN1 YML115C HS (Lussier et al., 1997b) 
ALG9 YNL219C HS (Lussier et al., 1997b) 
ALG12 YNR030W R (Lussier et al., 1997b) 
STT3 YGL022W HS (Kimura et al., 1999) 
GUP1 YGL084C HS (Ferreira et al., 2006) 
SEC59 YMR013C HS (Orlowski et al., 2007) 
DPM1 YPR183W HS (Orlowski et al., 2007) 
CAX4 YGR036C HS (van Berkel et al., 1999) 
KTR6 YPL053C HS (Lussier et al., 1997a) 
KTR7 YIL085C R (Lussier et al., 1997a)  

proteiny podílející se na syntéze GPI kotvy 
GPI1 YGR216C HS (Ram et al., 1994) 

SPT14 YPL175W HS (Ram et al., 1994) 
LAS21 YJL062W HS (Benachour et al., 1999) 
GPI14 YJR013W HS (Davydenko et al., 2005)  
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K tabulce 1 je třeba dodat ještě několik dalších informací. Důvod, proč na rozdíl od většiny 

vede ztráta manosyltransferáz Alg12p a Ktr7p ke zvýšení resistence buněk na Calcofluor 

White, není jasný a autoři studií tento efekt nevysvětlili. 

Gen CCW14 (YLR390W-A) kóduje N-glykosylovaný mananprotein, vázaný k membráně 

pomocí GPI kotvy. Nejen jeho ztráta (viz Tab. 1.), ale i nadprodukce vede k nárůstu 

sensitivity na Calcofluor White (Moukadiri et al., 1997). 

K syntéze buněčné stěny patří produkce glukanů, kterou zajišťují glukansyntázy. 

Prekursorem této reakce je UDP-glukosa. UGP1 (YKL035W) gen kóduje UDP-glukosa 

pyrofosforylázu (UGPázu), enzym, který katalyzuje vznik UDP-glukosy z glukosa-1-fosfátu 

a UTP. UDP-glukosa je důležitá nejen pro syntézu glukanů, ale i pro glykosylaci proteinů 

a další buněčné procesy. UGPáza je esenciální pro životaschopnost buňky a její delece je 

tudíž letální. Proto byla provedena studie fenotypů provázejících změny exprese tohoto 

proteinu řízené prostřednictvím glukosou reprimovaného, galaktosou indukavaného 

promotoru. Bylo zjištěno, že nadprodukce tohoto proteinu (40krát větší než je přirozený stav) 

vede k velkému nárůstu sensitivity na Calcofluor White. Potlačení exprese UGP1 

(desetinásobné snížení množství proteinu) vede ke slabému nárůstu sensitivity na Calcofluor 

White (Daran et al., 1995). 

Na zachování integrity buněčné stěny a všech jejich funkcí se podílejí i glykosidázy CRH1 

(YGR189C) a UTR2 (YGR189C). Jejich delece vede k zvýšené citlivosti na Calcofluor White 

a jejich overexprese k resistenci buněk na tuto látku (Rodriguez-Pena et al., 2000). 
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55..  TTrraannssppoorrtt  pprrootteeiinnůů  aa  cciittlliivvoosstt  bbuunněěkk  nnaa  

CCaallccoofflluuoorr  WWhhiittee  

 
Jednotlivé složky buněčné stěny jsou na místo určení dopravovány pomocí vesikulárního 

transportu v rámci sekretorické dráhy, která je důležitá i pro transport Chs3p. Není proto 

překvapivé, že delece proteinů, které se tohoto účastní, mohou měnit citlivost buněk na 

Calcofluor White. 

 

5.1. Vliv proteinů spojených s lokalizací Chs3p na změny 

citlivosti buněk na Calcofluor White 

Přesun Chs3p na cytoplasmatickou membránu je klíčový pro syntézu chitinu. Na 

transportu chitosomů se podílí více proteinů.  

Chs4p (YBL061C) je důležitý pro lokalizaci Chs3p do oblasti budoucího oddělení 

mateřské a dceřiné buňky. Chs5p (YLR330W) se podílí na transportu Chs3p z váčků 

vznikajících z trans Golgiho aparátu k cytoplazmatické membráně. Chs5p se váže k Kex2 

proteinu, který je lokalizován právě v trans Golgi aparátu. Chs6p (YJL099W) interaguje 

s Chs5p. Chs7p (YHR142W) je protein, který váže Chs3p v endoplasmatickém retikulu a je 

zodpovědný za jeho transport odtud do Golgiho aparátu. Buňky, které měly některý s těchto 

genů deletovaný (chs4∆, chs5∆, chs6∆, nebo chs7∆) byly resistentní ke Calcofluor White 

(Trilla et al., 1997; Santos and Snyder, 1997; Ziman et al., 1998; Trilla et al., 1999). 

 

VPS geny třídy E (geny pro vakuolární sorting proteinů) kódují proteiny, které se skládají 

do ESCRT komplexů (endosomal sorting complex required for transport). Delece těchto genů 

vedly k hyperresistenci buněk ke Calcofluor White. V těchto mutantech byla dále zjištěna 

stálá aktivace CWI dráhy. Podle těchto výsledků se dá usuzovat, že ESCRT komplex se podílí 

na sortingu Chs3p do chitosomů. V důsledku defektu sortingu dochází k omezení syntézy 

chitinu, v důsledku čehož není přítomnost Calcofluor White pro buňky škodlivá (Shiflett et 

al., 2004b; Takahashi et al., 2001). 
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TRAPP (transport protein particule) komplex je nezbytný pro vesikulární transport. 

TRAPP II komplex, jehož součástí je protein Trs130p, se účastní transportu z trans Golgi. 

TRAPP komplex funguje jako GEF. Kvasinky, které mají mutantní TRS130 (YMR218C), 

jsou resistentní ke Calcofluor White. Z tohoto faktu lze usuzovat, že se TRAPP spolupodílí na 

transportu Chs3p (Yamamoto and Jigami, 2002). 

 

5.2. Vliv proteinů spojených s transportem složek buněčné 

stěny na změny citlivosti buněk na Calcofluor White 

Sbe2p (YDR351W) a Sbe22p (YHR103W) jsou proteiny, které se podílí na transportu 

materiálu z trans Golgi k cytoplasmatické membráně. Důležitý je především transport 

mananproteinů a dalších složek buněčné stěny. Buňky sbe2∆ a sbe22∆ měly výrazně 

redukovanou mananproteinovou vrstvu buněčné stěny a byly hypersensitivní na Calcofluor 

White. Bylo sice zjištěno, že váčky transportované pomocí Sbe2p a Sbe22p mohou nést 

i Chs3p, ale na změně citlivosti se pravděpodobně podílí především aktivace CWI dráhy 

z důvodu porušení buněčné stěny, která přes aktivované Rho1p a Pkc1p způsobí za pomoci 

Chs5p (bez účasti Sbe2p a Sbe22p) změnu lokalizace chitosomů (Santos and Snyder, 2000). 

 

ERD1 (YDR414C) a VAN1 (YML115C) kódují proteiny, které jsou důležité pro 

retrográdní transport a udržení proteinů ve správném kompartmentu sekreční dráhy. Bylo 

zjištěno (Lussier et al., 1997b), že jejich delece může způsobit u buněk hypersensitivitu na 

Calcofluor White (Ram et al., 1994). 

 

PMR1 (YGL167C) kóduje v Golgi lokalizovanou Ca2+ a Mn2+ transportní ATPázu, o které 

se předpokládá, že by mohla být důležitá pro sekretorickou dráhu včetně procesingu proteinů, 

sortingu a glykosylace. Delece tohoto genu vede k nárůstu sensitivity na Calcofluor White 

(Yadav et al., 2007). 
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Velice zajímavé, ale v kontextu ostatních poznatků těžko interpretovatelné, jsou výsledky 

uveřejněné v práci Shifletta. Bph1p je protein, který se účastní sortingu proteinů a zřejmě je 

nějak zapojen i do skládání buněčné stěny. Delece BPH1 genu (YCR032W) vedla 

k sensitivitě buněk na Calcofluor White. Autoři ale nezjistili rozdíl v množství chitinu 

v buňce oproti WT (wild-type) buňkám, nepozorovali žádnou změnu v distribuci chitinu 

v rámci buňky, nezjistili rozdíly bph1∆ buněk oproti WT buňkám v aktivaci signálních drah a 

to včetně CWI dráhy a také nezaznamenali změny v expresi proteinů spojených se stavbou 

buněčné stěny. Hypersensitivita na Calcofluor White byla spojena s defektem růstu bph1∆ 

buněk na médiu s nízkým pH. Autoři usuzují, že na základě sensitivity na Calcofluor White se 

dá zhoršený růst při nízkém pH vysvětlit jako důsledek defektů buněčné stěny. Jako jeden 

z mnohokopiových supresorů fenotypu buněk s bph1∆ byl nalezen gen VPS9, jeden z rodiny 

VPS genů třídy E. Důvod, proč jsou bph1∆ buňky sensitivní na Calcofluor White, je neznámý 

(Shiflett et al., 2004a). 
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66..  HHOOGG  ddrrááhhaa  aa  cciittlliivvoosstt  bbuunněěkk  nnaa  CCaallccoofflluuoorr  WWhhiittee  

 

HOG dráha (High Osmolarity Glycerol response pathway) je zodpovědná za osmoregulaci 

buňky prostřednictvím regulace syntézy a hromadění glycerolu. 

Senzor Sln1p aktivuje kinázu, která fosforyluje Ssk1p, čímž ho inaktivuje. 

Nefosforylovaná a tudíž aktivní Ssk1p kináza spouští MAP kinázovou kaskádu vedoucí přes 

Ssk2/22p, Pbs2p na Hog1p kinázu, která iniciuje expresi specifických genů. Povrchovým 

senzorem aktivovaná kináza fosforyluje také Skn7p, čímž se ten stává aktivní. Skn7p je 

transkripční faktor, který spouští expresi mnoha genů podílejících se na stavbě buněčné stěny 

(např. OCH1 genu, který kóduje manosyltransferázu). Skn7p protein může být aktivován 

i prostřednictvím Rho1p, jedná se o jedno z propojení HOG dráhy a CWI dráhy (Levin, 

2005). 

 

6.1. Vliv proteinů spojených s HOG dráhou na změny 

citlivosti buněk na Calcofluor White 

Mutace v genu SLN1 (YIL147C), který kóduje senzor HOG dráhy, a mutace v genu SSK2 

(YNR031C), který kóduje jednoho z účastníků MAP kinázové kaskády, vedou 

k hypersensitivitě postižených buněk na Calcofluor White (Lussier et al., 1997b). 

 

Cdc37p a Hsp90p jsou spoluchaperony (cochaperone) kináz, které interagují s Hog1p i se 

Slt2p a jsou důležité pro aktivaci těchto proteinů. Jde o další propojení HOG dráhy a CWI 

dráhy. Mutace na fosforylačním místě Ser14 na Cdc37p (YDR168W) vede u buněk 

k nadměrné citlivosti k osmotickému stresu a na Calcofluor White (Hawle et al., 2007). 

 

Bylo prokázáno (Wojda et al., 2007), že CWI dráha může ovlivňovat expresi genů GPP1 

(YIL053W) a GPP2 (YER062C) kódujících glycerol-3-P fosfatázu. Delece obou GPP genů 

vede k výraznému snížení koncentrace glycerolu v buňkách. Buňky gpp1∆, gpp2∆ byly 

termosensitivní, osmosensitivní a hypersensitivní na Calcofluor White. 

Hypersensitivita buněk gpp1∆, gpp2∆ může být částečně potlačena přidáním glycerolu do 

kultivačního média, nebo nadprodukcí SSD1, FLO8, WSC3, PKC1. Ale zároveň se zjistilo, že 

nadprodukce WSC2 nemá na citlivost na Calcofluor White vliv, přestože WSC2 je s WSC3 
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příbuzný a také patří do senzorů aktivujících CWI dráhu. Toto zjištění odpovídá již dříve 

prezentované teorii, že senzory CWI dráhy si nejsou zcela rovnocenné, reagují na různé 

podněty a nehrají v její aktivaci stejnou roli. Důležité ale také je, že nález PKC1 a WSC2 jako 

mnohokopiových supresorů citlivost na Calcofluor White projevovaných u gpp1∆, gpp2∆ 

podporuje předpoklad, že HOG dráha a CWI dráha se vzájemně ovlivňují. Dále se zjistilo, že 

umělé dodání glycerolu a overexprese SSD1, FLO8, WSC3 a PKC1 v gpp1gpp2 mutantních 

buňkách měly na citlivost těchto buněk na Calcofluor White aditivní vliv (Wojda et al., 2007). 

 

Bylo zjištěno, že HOG dráha má kromě své osmoregulační funkce i přímý vliv na 

buněčnou stěnu. Overexprese PBS2 genu výrazně mění expresi EXG1 genu, který kóduje 

hlavní glukanázu. Delece PBS2 (YJL128C) nebo HOG1 (YLR113W) vede k rezistenci buněk 

ke Calcofluor White a to přesto, že nebyla zjištěna žádná změna v množství a syntéze chitinu. 

Nabízí se tak možnost, že vliv Calcofluor White na kvasinkovou buňku je složitější a není 

omezen jen na výsledek aktivity Chs3p(Garcia-Rodriguez et al., 2000). 
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77..  DDaallššíí  pprrootteeiinnyy  

 

Na změnu citlivosti buněk na Calcofluor White mají vliv i některé proteiny obvykle 

lokalizované v jádře. Mechanismus, jak způsobují změnu citlivosti, není zcela jasný. Dá se 

předpokládat, že mají vliv na expresi proteinů, které se podílí na syntéze buněčné stěny, nebo 

jsou zapojeny do signálních drah důležitých pro udržení integrity buněčné stěny a odpověď na 

její poškození. Například Mre11p a Rad23p se účastní oprav DNA, mutace ve čtecím rámci 

genu MRE11 (YMR224C) způsobila hypersensitivitu na Calcofluor White. Naopak mutace 

v genu RAD23 (YEL037C) vedla k resistenci k této látce (Lussier et al., 1997b). Dalším 

příkladem je i Tra1p (YHR099W), který tvoří důležitou součást SAGA a NuA4 komplexů. 

SAGA a NuA4 komplexy se podílí na acetylaci histonů a remodelaci chromarinu. Delece C-

terminalní domény Tra1p vedla k sensitivitě na Calcofluor White (Mutiu et al., 2007). 

 

Často je sensitivita na Calcofluor White spojena s respirační deficiencí (Wauters et al., 

2001). Jako příklad mohou sloužit mutace v genech IMP2 (YMR035W), IFM1 (YOL023W), 

COX11 (YPL132W) (Lussier et al., 1997b). 

 

Hypersensitivitu na Calcofluor White mohou způsobit například i mutace v genech: URE2 

(YNL229C) (metabolismus dusíku), URA7 (YBL039C) (CTP syntáza), ACS1 (YAL054C) 

(Acetyl-CoA syntáza) (Lussier et al., 1997b). 

 
U mnoha dalších genů bylo také zjištěno, že jejich delece nebo mutace v jejich otevřeném 

čtecím rámci také mění reakci buněk na přítomnost Calcofluor White. Nebyl ale zatím 

nalezen žádný vztah mezi těmito geny, buněčnou stěnou, CWI dráhou a chitinem.  
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88..  ZZáávvěěrr  
 

Účelem práce bylo roztřídit a shrnout výsledky vybraných studií tak, aby bylo možné 

pochopit a poznat základní principy reakce buněk na přítomnost Calcofluor White. 

Za účelem zjištění vlivu mutací různých proteinů na změny citlivosti buněk 

Saccharomyces cerevisiae na Calcofluor White byla provedena rešerše cca padesáti článků. 

O dané problematice neexistuje žádná monografie. U většiny článků je testování citlivosti na 

Calcofluor White uvedeno jako jedna z metod sledování, zda je u daného mutanta poškozena 

buněčná stěna, aniž by bylo sledováno množství chitinu v buňce nebo aktivita CWI dráhy. 

O složitosti dané problematiky svědčí následující příklad. Skutečnost, že poškozená 

buněčná stěna aktivuje CWI dráhu, ta iniciuje zvýšenou syntézu chitinu, na který se váže 

Calcofluor White a tak u mutantů dochází k hypersensitivitě na tuto látku, je mnoha autory 

pokládána za ověřenou a jedinou možnou. Je ale třeba upozornit, že ve dvou studiích (Shiflett 

et al., 2004a), (Garcia-Rodriguez et al., 2000) bylo ke zjištěno, že část nebo celý výše 

uvedený postup nebyl pozorován. Sami autoři však nemají pro danou skutečnost vysvětlení. 

Prp45p je protein, který se účastní sestřihu mRNA. Dva geny, jejichž ztráta vede 

k hypersensitivitě na Calcofluor White, mají intron. SPT14 (YPL175W) kóduje protein 

lokalizovaný v endoplazmatickém retikulu, který se podílí na syntéze GPI kotvy, a ECM33 

(YBR078W) kóduje protein o neznámé funkci, o kterém se předpokládá, že by mohl být 

vázán k membráně prostřednictvím GPI kotvy a že by mohl hrát nějakou roli při apikálním 

růstu pupene (z databází: Ares Lab Yeast Intron Databáze: http://metarray.ucsc.edu/cgi-

bin/intron/yirIntrondb a SGD: http://www.yeastgenome.org/). Je tedy možné, že v mutantních 

buňkách prp45(1-169) je snížené množství správně sestřiženého produktu transkripce těchto 

genů a dochází tak k poškození buněčné stěny. Aktivaci CWI dráhy vede k nárůstu množství 

chitinu a k jeho delokalizaci, což vede k hypersensitivitě na Calcofluor White 

(nepublikováno). 
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