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Abstrakt  

Kvasinkové bunky prechádzajú po vyčerpaní živín z prostredia do stacionárnej fázy, v ktorej 

prispôsobujú svoj metabolizmus a ďalšie fyziologické funkcie a prežívajú v režime tzv. 

chronologického starnutia charakteristickom nedeliacimi sa, prípadne len málo sa deliacimi 

bunkami. Tento typ starnutia je prirovnávaný k postmitotickému starnutiu buniek vyšších 

eukaryotických organizmov. Kvasinkové populácie v podmienkach chronologického starnutia 

tvoria dve subpopulácie vzájomne závislých buniek v tekutej kultúre aj v  kolónii rastúcej 

na agarovom médiu. Dĺžka tohto starnutia sa udáva ako čas, ktorý je populácia schopná prežiť 

v podmienkach stacionárnej fázy a je regulovaná kalorickou reštrikciou či evolučne 

konzervovanými dráhami, ktoré reagujú na množstvo konkrétnych látok, ako sú uhlík či 

aminokyseliny. Regulačné účinky majú tiež samotné metabolity vnútorných procesov bunky 

či rôzne chemické látky nachádzané v prirodzenom životnom prostredí týchto 

jednobunkových organizmov.  

 

Kľúčové slová: kvasinky, Saccharomyces cerevisiae, stacionárna fáza, chronologické 

starnutie kvasiniek, diferenciácia buniek, regulačné dráhy, metabolity 

 



 

 

Abstract 

After exhausting the nutrients from medium, yeast cells enter the stacionary phase, in which 

they adapt their metabolism and physiological functions and undergo chronological ageing 

characterized by a non-dividing, or only slowly-dividing cell state. This type of ageing is 

comparable with post-mitotic ageing of cells in higher eukaryotes. Chronologically aged yeast 

populations form two subpopulations of interdependent cells in liquid cultures as well as in 

colonies grown on solid media. Chronological ageing is understood as a period of time during 

which yeast population is able to survive in the stacionary phase, and is regulated by caloric 

restriction and evolutionary conserved pathways, which respond to various substances, such 

as carbon or amino acids. Metabolites produced by cellular processes or various chemicals 

found in the natural environment of these single-celled organisms also have regulatory effects 

on yeast chronological ageing.  

 

Key words: yeast, Saccharomyces cerevisiae, stationary phase, chronological ageing of yeast, 

cell differentiation, regulatory pathways, metabolites 
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Zoznam použitých skratiek 

acetyl-CoA  acetyl-koenzým A 

Acs1p   acetyl-koenzým A syntetáza 1 

Acs2p   acetyl-koenzým A syntetáza 2 

ADH1   gén Adh1p 

Adh1p   alkoholová dehydrogenáza 1 

ADH2   gén Adh2p 

Adh2p   alkoholová dehydrogenáza 2 

ACH1   gén proteínu Ach1 s funkciou transferázovej aktivity koenzýmu A 

Ald4p    mitochondriálna aldehydová dehydrogenáza 4 

Ald5p   mitochondriálna aldehydová dehydrogenáza 5 

Ald6p   cytozolická aldehydová dehydrogenáza 6 

Alds   acetaldehydové dehydrogenázy 

AMP kináza  proteín kináza aktivovaná 5’-AMP  

ATP   adenozíntrifosfát  

cAMP   cyklický adenozínmonofosfát 

CL   kardiolipíny 

CLS   chronologické starnutie (z angl. chronological lifespan) 

CR   kalorická reštrikcia (z angl. caloric restriction)  

DNA   deoxyribonukleová kyselina (z angl. deoxyribonucleic acid) 

EGO   komplex vakuolárnej membrány 

Ego1p, Ego3p  podjednotky komplexu EGO  

Fox1p, Fox2p, Fox3p proteíny procesov peroxizomálnej β-oxidácie  

G0 fáza   pokojová fáza bunkového cyklu  

G1 fáza  fáza bunkového cyklu naväzujúca na mitózu 

GCN4   gén kódujúci transkripčný faktor Gcn4p 

Gcn4p    regulačný proteín 

Gis1p   transkripčný aktivátor 

GPCR   receptory spriahnuté s G-proteínmi 

Grp1p   proteín Golgiho aparátu 



 

 

GRX   glutaredoxín

GRX1   gén kódujúci glutaredoxín 1   

Grx1p   glutaredoxín 1 

GRX2   gén kódujúci glutaredoxín 2 

Grx2p   glutaredoxín 2 

Gtr1p, Gtr2p  podjednotky komplexu EGO 

H+-ATPáza  protónová pumpa 

H2O2   peroxid vodíka 

H2S   sulfán 

H3   histón H3 

H4   histón H4  

Kog1p   kontrolór rastového proteínu 1 

L bunky   spodné bunky pevnej kolónie (L cells, lower cells) 

mRNA   mediátorová RNA 

Msn2p   transkripčný aktivátor STRE génov 

Msn4p   transkripčný aktivátor STRE génov 

NAD+   nikotínamidadeníndinukleotid 

NADPH  redukovaný nikotínamid-adeníndinukleotidfosfát  

NAM   nikotínamid 

napr.   napríklad 

Ndt1p   nikotínamidadeníndinukleotid transportér 1 

Ndt2p   nikotínamidadeníndinukleotid transportér 2 

NQ bunky  non-quiescentné, aktívne bunky (non-quiescent cells) 

OXPHOS  oxidatívne fosforylačné podjednotky (z angl. oxidative phosphorylation 

subunits) 

Pck1p   fosfoenolpyruvát karboxykináza 1  

PDS elements  gény aktívne počas post-diauxického posunu  

pHc   cytozolové pH 

Pho80p-Pho85p fosforylačný komplex  

PKA   proteínkináza A   

Pma1p   protónová pumpa plazmatickej membrány 
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Q bunky  quiescentné, neaktívne bunky (z angl. quiescent cells) 

Rad53p  kináza odpovedajúca na poškodenie DNA 

Ras   protoonkogén    

Rim15p   serín/treonínová kináza  

RLS   replikatívne starnutie (z angl. replicative lifespan) 

RNA   ribonukleová kyselina 

ROS   reaktívne kyslíkové formy (z angl. reactive oxygen species) 

Sch9p   kináza Sch9    

SIR2   gén históndeacetylázy Sir2 

Sir2p    NAD-dependentná histódeacetyláza Sir2, sirtuín 

Sirt1p   ľudská NAD-dependentná histódeacetyláza Sir1, sirtuín 

Sirt7p   ľudská NAD-dependentná histódeacetyláza Sir7, sirtuín 

STRE    cis-elementy reagujúce na stres 

TAG   triacylglyceroly 

Tap42p  proteín 42 spojený s fosfatázou typu 2A 

TOR   cieľ pre rapamycín (target of rapamycin) 

TOR1   gén kódujúci proteín Tor1p 

Tor1p   proteín Tor1 dráhy TOR 

TOR2   gén kódujúci proteín Tor2p 

Tor2p   proteín Tor2 dráhy TOR 

TORC1  rapamycín-senzitívny komplex 1 (z angl. TOR complex 1) 

TORC2  rapamycín-senzitívny komplex 2 (z angl. TOR complex 2 

tzv.    takzvaný 

U bunky  vrchné bunky pevnej kolónie (U cells, upper cells) 

V-ATPáza  vakuolárna protónová pumpa 
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Úvod  

Kvasinky sú jednobunkové eukaryotické organizmy schopné okrem rastu v tekutých 

kultúrach tvoriť mnohobunkové kolónie, okrem iného v súčasnosti dôležité pri skúmaní 

molekulárnych procesov starnutia, ktoré môžu prispieť k lepšiemu pochopeniu ochorení 

súvisiacim s vekom (*Palková et al., 2014).  

Pri kultivácii kvasinky podstupujú niekoľko rastových fáz, počínajúc fázou lag, 

v ktorej sa kvasinky aklimatizujú novému prostrediu, pokračujúc najrýchlejšou fázou log, 

počas ktorej kvasinky exponenciálne rastú a delia sa. Po nej nasleduje spomalenie, tzv. 

diauxický posun (z angl. diauxic shift), kedy bunky s míňajúcimi sa zdrojmi živín spomaľujú 

lineárne aj svoj rast a počet delení. Pokračujú fázou post-diauxického posunu (z angl. post-

diauxic shift), kedy kvasinka rastie len veľmi pomaly, zapína odlišný metabolizmus a využíva 

aj metabolity, ktoré produkovala do prostredia v predchádzajúcej log fáze (napr. etanol). 

Poslednou fázou je stacionárna fáza, kedy je množstvo živín v prostredí minimálne 

a kvasinkové populácie sa tejto zmene prispôsobujú diferenciáciou individuálnych buniek 

a tvorbou diferencovaných subpopulácií, čím  pripomínajú primitívne mnohobunkové 

organizmy, a to predovšetkým pri raste na pevnom agare (Fuge et al., 1994). 

 

 

Obr. 1: Rastová krivka kvasiniek. Vyobrazený je rast na médiu s fermentovateľnými zdrojmi uhlíka,  

na ktorom kvasinka počas exponenciálnej fázy využíva fermentáciu a počas post-diauxického posunu 

respiráciu (*Matmati a Hannun, 2008). 
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U kvasiniek rozlišujeme dva typy starnutia, pričom oba je možné prirovnať 

bunkovému starnutiu iných eukaryotických organizmov, vrátane cicavcov. Starnutím 

zodpovedajúcim mitotickému starnutiu vyšších eukaryot je replikatívne starnutie (RLS, 

z angl. replicative lifespan) charakterizované počtom delení, ktorým je materská bunka 

schopná prejsť, kým podstúpi bunkovú smrť. Jej príčinou je napr. nahromadenie poškodeného 

bunkového materiálu, zvýšenie hladiny reaktívnych kyslíkových foriem (ROS, z angl. 

reactive oxygen species), fragmentácia DNA či zmena fosfolipidového zloženia membrány 

(Laun et al., 2001). Na druhej strane chronologické starnutie (CLS, z angl. chronological 

lifespan) je prirovnávané k postmitotickému starnutiu buniek vyšších eukaryot a je 

popisované ako čas, počas ktorého bunka prispôsobuje svoje fyziologické a metabolické 

vlastnosti a diferenciáciou jednotlivých buniek prežíva v postdiauxickom posune (štádium po 

lag fáze rastu) a v stacionárnej fáze, pričom bunky sa nedelia vôbec alebo len veľmi málo 

(Herker et al., 2004). Za počiatočný impulz pre CLS sa považuje zmena ich životného 

prostredia, teda vyčerpanie uhlíkových či iných nutričných zdrojov zo živného média či rôzne 

stresové podmienky (*Palková et al., 2014).  

Chronologické starnutie môže byť z hľadiska regulácií podporované alebo potláčané, 

pričom jeho hlavné regulačné dráhy sú signálne dráhy konzervované naprieč eukaryotickými 

organizmami. Sú to často dráhy citlivé na nutričný obsah média, Ras-PKA, TORC1-Sch9p, či 

históndeacetylázy sirtuíny. Oba typy starnutia, CLS aj RLS, sú tiež regulované kalorickou 

reštrikciou (CR, z angl. caloric restriction), teda znížením množstva látok, ktoré môže 

kvasinka prijať a využiť vo svojom metabolizme (Fabrizio et al., 2003).  

 Cieľom tejto práce je charakterizovať špecifické typy chronologicky starnúcich 

kvasinkových buniek v tekutých kultúrach a pevných kolóniách a popísať konzervované 

regulačné dráhy vplývajúce na chronologicky starnúce populácie kvasinky Saccharomyces 

cerevisiae. Práca tiež popíše kľúčové chemické látky a metabolity, ktoré značným spôsobom 

zasahujú do týchto signálnych dráh a prispievajú tak k regulácii chronologického starnutia 

kvasiniek.  
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1. kapitola: Chronologické starnutie 

1.1 Charakteristika chronologického starnutia  

Chronologické starnutie kvasiniek je v súčasnom výskume využívané ako model 

pre štúdium starnutia jednotlivých buniek i tkanív nielen u nižších, ale i vyšších 

eukaryotických organizmov. Nasleduje po mitotickom delení buniek a je chápané ako doba, 

ktorú je kultúra schopná prežiť v post-diauxickom posune a stacionárnej fáze svojho 

životného cyklu (Herker et al., 2004; *Carmona-Gutierrez a Büttner, 2014). Predpokladá sa, 

že tento typ starnutia začína v bunkách 72 hodín od fázy diauxického posunu (Orlandi et al., 

2017b).  

Pre počiatok CLS a samotnej stacionárnej fázy je spúšťačom absencia esenciálnych 

prvkov, medzi ktoré patria uhlík, dusík a fosfát. Chýbajúce uhlíkové zdroje spôsobujú 

okyslenie živného média, ktoré si vyžaduje reprogramovanie metabolizmu, a to represiou 

transkripcie a translácie s výnimkou génov špecifických pre výživové obmedzenia, vyvolanie 

autofágie či hromadenie zásobných sacharidov. Medzi aktivované gény patria tiež gény 

využívané v glykolýze a fermentácii (Wei et al., 2009; Cáp et al., 2012; Swinnen et al., 2014).  

Pre prežitie kolónie v takomto stave je dôležitá aj programovaná bunková smrť, 

u kvasiniek pokladaná skôr za regulované odumieranie. Toto odumieranie napomáha prežitiu 

kolónie elimináciou starších a poškodených buniek, z ktorých môžu mladšie 

a životaschopnejšie bunky získať užitočné nutrienty, napríklad potrebné aminokyseliny 

(Herker et al., 2004; *Carmona-Gutierrez a Büttner, 2014). Dôležité je tiež udržiavanie 

homeostázy zásobných sacharidov, ktorých hladinu kontroluje napr. koncentrácia etanolu. 

Medzi hlavné zásobné sacharidy kvasinkových buniek patrí glykogén a trehalóza, ktoré slúžia 

ako zdroj glukózy. Trehalóza navyše slúži pri ochrane bunky pred rôznymi stresovými 

vplyvmi, udržiava proteostázu a pri navodení vhodných podmienok umožňuje kvasinke 

opätovne začať proliferovať (Arlia-Ciommo et al., 2018). CLS má však obsiahlejší účinok 

na rôzne funkcie a schopnosti bunky, zahŕňajúce mutagenézu, odolávanie nepriaznivým 

podmienkam, mitochondriálnu činnosť, metabolizmus lipidov či autofágiu (*Carmona-

Gutierrez a Büttner, 2014).  
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1.2 Typy buniek v starnúcej kolónii 

Kvasinky možno kultivovať vo forme tekutej kultúry alebo kolónie rastúcej 

na pevnom podklade. Bunky oboch typov populácií sa počas stacionárnej fázy správajú 

rozlične, avšak s mnohými podobnosťami. Jednotlivé bunky sú počas CLS typické svojimi 

pozmenenými metabolickými a fyziologickými znakmi a funkciami a tiež pozastavujú svoje 

delenie na dcérske bunky, prípadne ho úplne zastavujú (MacLean et al., 2001; *Palková et al., 

2014). V stacionárnej fáze bunky navyše získavajú bunkovú stenu, ktorá je hrubšia 

a odolnejšia voči rôznym vonkajším vplyvom, ako bolo dokumentované pri pôsobení 

komplexu proteáz, tzv. zymolyáze, a to napomáha dlhodobejšiemu vysporiadaniu sa 

s chýbajúcimi živinami i ďalšími stresmi (Klosinska et al., 2011). 

 

1.2.1 Tekuté kultúry  

V tekutých kultúrach bunky vytvárajú dve odlišné subpopulácie. Prvou je tzv. latentná 

subpopulácia (Q, z angl. quiescent cells), ktorú tvoria bunky zotrvávajúce v pokoji, 

bez delenia, ale súčasne sú životaschopné a pripravené na kompletnú replikáciu (Allen et al., 

2006; *Carmona-Gutierrez a Büttner, 2014). Tento stav bunky nadobúdajú, keď sa v ich okolí 

nachádza inhibítor rastu či chýba určitý zdroj nutrientov, napr. glukóza ako zdroj uhlíka, ktorá 

je z média vyčerpaná po približne 20 hodinách. Zároveň je tento stav definovaný ako „únik“ 

z mitotického bunkového cyklu a tvorí zvláštnu formu málo preskúmanej samostatnej fázy 

tohto cyklu, tzv. G0 fázu (Klosinska et al., 2011; *Palková et al., 2014).  

Druhou subpopuláciou je heterogénna, tzv. aktívna subpopulácia (NQ, z angl. non-

quiescent cells) zahŕňajúca najmä bunky, ktoré prešli aspoň jedným delením, majú zvýšenú 

hladinu reaktívnych kyslíkových foriem a je u nich pravdepodobnejšia regulovaná smrť 

(Allen et al., 2006; *Carmona-Gutierrez a Büttner, 2014).  

Ako rezistentnejšie sa dlhodobo javia početnejšie Q bunky, ktoré lepšie odolávajú 

teplotným šokom, majú vyššie zásoby sacharidov a pri obnovení vhodných podmienok 

dokážu opätovne podmieniť rast. Radia sa sem prevažne mladé dcérske bunky, ktoré aktivujú 

gény zohrávajúce úlohu pri odpovedi na stres, vezikulárnom transporte a exocytóze, 

organizácii membrán a metabolizme lipidov, ktorý zahŕňa oxidáciu mastných kyselín 

a metabolizmus tukov. Svoje mRNA molekuly sústredia do nerozpustných komplexov, 

z ktorých sú uvoľňované pôsobením proteínkinázy K. Oproti NQ bunkám sú u nich 

najaktívnejšími mitochondriálne gény kvôli zlepšenej schopnosti prijímať kyslík, čo 

zodpovedá aj skutočnosti, že formovanie týchto buniek prebieha najaktívnejšie pri zmene 
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metabolizmu kvasiniek z fermentácie na respiráciu (Allen et al., 2006; Aragon et al., 2008; 

*Palková et al., 2014). 

Na rozdiel od latentnej subpopulácie Q buniek, NQ bunky predstavujú najmä bunky 

materské, pučiace aj nepučiace, s obsahom veľkých vakuol a množstva mitochondrií, sú 

aktívnejšie v tvorbe ROS, schopné aktívnej autofágie a produkujú nerozpustné proteíny. 

Aktívne prepisujú gény pre rekombináciu DNA, transpozíciu Ty-elementov, metabolizmus 

DNA a opravu bunkových poškodení či zastavenie bunkového cyklu. Tieto bunky síce sú 

životaschopné, avšak oproti Q bunkám strácajú schopnosť reprodukcie (Aragon et al., 2008; 

*Palková et al., 2014). 

 

1.2.2 Kolónie na pevnom médiu 

Starnutie kolónie rastúcej na pevnom médiu je taktiež charakteristické vznikom 

špecifických oblastí, ktoré sú zodpovedné za konkrétne funkčné procesy v rámci tejto kolónie. 

Rovnako aj tu pozorujeme vznik dvoch bunkových skupín, tentoraz vo forme vrstiev, 

vonkajšej aktívnej a vnútornej pasívnej. Vývoj kolónie je sprevádzaný periodickými zmenami 

pH, či už z kyslého na zásadité alebo naopak, pričom vďaka procesom trávenia, sekrécie či 

difúzie vznikajú v okolí kolónie nutričné a metabolické gradienty. Aj tu má dôležitú úlohu 

regulované odumieranie odohrávajúce sa vo vnútornej vrstve a napomáhajúce predĺženiu 

života celej kvasinkovej kolónie. V samotnej vnútornej vrstve navyše dochádza k ďalšiemu 

rozdeleniu na vyššie a nižšie vrstvy, líšiace sa rezistenciou k rozličným podnetom. Menej 

odolná je subpopulácia buniek v nižšej vrstve, preto tam pozorujeme rýchlejšie odumieranie 

(Palková et al., 1997; Váchová a Palková, 2005; *Carmona-Gutierrez a Büttner, 2014; 

Podholová et al., 2016). Takouto diferenciáciou sa staršie bunky (z angl. elders) stávajú 

nedeliacimi sa bunkami, ktoré vykazujú vlastnosti chronologicky starnúcich buniek (*Palková 

et al., 2014). 

V prípade kolónií rastúcich na pevnom povrchu platí, že pre procesy ich diferenciácie 

sú dôležité zmeny pH v ich okolí. Bunky kolónií rastúcich na respiračnom type média 

produkujú prchavý amoniak, ktorý vyvolá alkalizáciu prostredia, v ktorom sa bunky 

nachádzajú a súčasne slúži ako signálna molekula pre tzv. quorum sensing. Amoniak tak dáva 

ostatným bunkám či kolóniám signál, aby samy začali produkovať amoniak. Vďaka tomu 

bunky dokážu rozpoznať potrebu prispôsobiť metabolizmus a započať diferenciáciu buniek 

na vrchnú (U cells) a spodnú (L cells) vrstvu s rozdielnou morfológiou, fyziológiou aj 

genetickými procesmi (Cáp et al., 2012; Váchová et al., 2013). 
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Obr. 2: Vývoj a diferenciácia kvasinkovej tekutej kultúry (vrchná časť) a kolónie na pevnom médiu 

(spodná časť) v čase. Bunky exponenciálne rastúce (G, z angl. growing) sú v oboch typoch populácií 

pozorované po inokulácii do čerstvého tekutého média či na čerstvé pevné médium. Z týchto buniek sa 

po vyčerpaní prítomných zdrojov stávajú staršie nedeliace sa bunky (NG, z angl. non-growing/elders), 

ktoré sú v tekutých kultúrach prítomné najmä vo vyšších vrstvách, v pevných kolóniách v spodných 

vrstvách. Z týchto buniek v stacionárnej fáze rastu sa následne diferencujú aktívne Q alebo U bunky 

a pasívne NQ alebo L bunky. V pevných kolóniách sú tieto subpopulácie navyše špecificky 

umiestnené, čo v tekutých kultúrach nie je možné a sú preto nerovnomerne rozptýlené v celej 

populácii (*Palková et al., 2014).  

 

Analogicky k tekutým kultúram, U bunky zodpovedajú niektorými svojimi 

vlastnosťami Q bunkám, naopak L bunky NQ bunkám. Vlastnosti, ktoré sú spoločné 

pre U a Q bunky sú odolná bunková stena, rezistencia voči stresu, vyššia životaschopnosť, 

znížená alebo žiadna produkcia ROS, uchovávanie živín, ako sú glykogén či lipidové kvapky. 

U bunky sú však naďalej metabolicky aktívne veľké bunky s malými vakuolami a exprimujú 

mnoho génov zúčastňujúcich sa translácie, glykolýzy, metabolizmu aminokyselín či ukladania 

pentózových cukrov a majú aktívnu autofágiu. Ako hlavné regulačné komponenty sa v týchto 

bunkách prejavujú TORC1 komplex a proteín Gcn4p. Napriek tomu, že U bunky sú vystavené 

vzdušnému prostrediu a teda majú dostatočný prístup ku kyslíku, ich respiračná aktivita je 

v porovnaní s L bunkami nižšia a majú menšie množstvo mitochondriálnych kríst (Cáp et al., 

2012; *Palková et al., 2014).  

Nižšia vrstva kolónií je v alkalickej fáze zastúpená väčším počtom menších L buniek 

s tenšou bunkovou stenou viac podliehajúcou zymolyáze a vyššou produkciou ROS. 

Prirovnávame ich k NQ bunkám tekutej kultúry a to na základe toho, že neukladajú zásoby 
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glykogénu. Obsahujú zvyčajne jednu veľkú vakuolu a mitochondrie s početnými kristami. 

Od oboch typov buniek nachádzaných v tekutých kultúrach sa však líšia zvýšenou expresiou 

génov, ktoré sú zahrnuté v hydrolytických mechanizmoch, napríklad proteolýze, ktorá je 

v oboch bunkových typoch tekutých kultúr znížená. Nevyskytuje sa u nich autofágia, ale zdá 

sa, že sú schopné zabezpečiť výživné látky pre zvyšok kolónie, pre U bunky, čo je dôvodom 

a možným vysvetlením ich nižšej schopnosti dlhodobého prežívania (Cáp et al., 2012; 

*Palková et al., 2014). 

Predložené rozdielnosti subpopulácií buniek svedčia o ich odlišných funkciách 

a zároveň o ich vzájomnej závislosti pre prežitie obrej (z angl. giant) kolónie kvasinky 

Saccharomyces cerevisiae. O týchto skutočnostiach môžeme do istej miery hovoriť aj 

v prípade mikrokolónií tohto druhu kvasiniek, u ktorých je takisto popísaná diferenciácia 

buniek do vrstiev U a L v závislosti na prítomnosti amoniaku, pričom dôležitú rolu tu zohráva 

dĺžka chronologického starnutia vplývajúca na niektoré črty diferencovaných buniek, 

napríklad na aktiváciu autofágie v U bunkách alebo úbytok intracelulárnych aminokyselín v L 

bunkách (Váchová et al., 2013; *Palková et al., 2014). 

 

1.3 Vstup do stacionárnej fázy a vplyv vonkajších podmienok  

 Reakcie na nepriaznivé podmienky vonkajšieho prostredia sú u kvasiniek pozorované 

už pri krátkodobom strese, napríklad hladovaní, pričom konkrétny druh chýbajúcej živiny 

spôsobuje konkrétne špecifické zmeny metabolických funkcií. Ovplyvnená je napr. glykolýza, 

ktorá je niekedy považovaná za hlavnú odpoveď organizmu, pretože reaguje 

na nedostatok väčšiny látok. Nepriaznivé vplyvy prostredia vyvolávajú tiež zmenu celkovej 

fyziológie buniek ako prejav prispôsobenia bunky na túto zmenu v prostredí (Klosinska et al., 

2011; *Palková et al., 2014). 

Za podmienok nedostatku živín sú významne aktivované konkrétne skupiny génov 

a regulačných molekúl, iné sú inaktivované. V podmienkach limitácie na glukózu sú to 

napríklad aktivácia génov s mitochondriálnou a respiračnou úlohou v spolupráci s AMP 

kinázou a zníženie aktivity Ras/PKA dráhy. Pri nedostatku dusíka dochádza napr. k aktivácii 

vakuolárnych a autofágnych génov za prítomnosti proteínu Rim15p a inaktivácii komplexu 

TORC1 i signálnej kinázy Sch9p (Klosinska et al., 2011; *Palková et al., 2014). 

Limitácia živín významne vplýva na celkovú životaschopnosť buniek. Letalita 

auxotrofného kmeňa v podmienkach auxotrofného hladovania je vyššia v prípade, že je tento 

kmeň kultivovaný na fermentovateľnom zdroji uhlíka. Nízka koncentrácia uhlíka či dusíka 
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zároveň spôsobuje hromadenie zásobnej trehalózy a glykogénu, pričom na hromadenie týchto 

cukrov má vplyv tiež dĺžka G1 fázy bunkového cyklu. Pre vývoj buniek zotrvávajúcich 

v stacionárnej fáze je teda veľmi dôležitý obsah prítomných živín ešte pred začiatkom tejto 

fázy (Boer et al., 2008; *Palková et al., 2014). 

 

1.4 Vnútorné procesy bunky 

 Počas života kvasinky komunikujú na viacerých úrovniach – medzi bunkami 

navzájom, medzi bunkami a prostredím aj na úrovni organela-organela a organela-cytozol 

prostredníctvom rozličných metabolitov takisto vplývajúcich na CLS. Tento proces môžeme 

komplexne nazvať „biomolekulárnou sieťou“ (*Arlia-Ciommo et al., 2014). V bunkách sú 

pozorovateľné rozdiely v prítomnosti kľúčových metabolitov, ktoré sú charakteristické 

v rôznych fázach rastu a stanovujú začiatok procesov podporujúcich alebo spomaľujúcich 

starnutie. Jednotlivé fázy, nazývané tiež kontrolné body (z angl. checkpoints), predstavujú 

niekoľko periód, na základe ktorých môžeme popisovať dĺžku života kvasiniek (Burstein et 

al., 2012; *Dakik a Titorenko, 2016).  

Z hľadiska životného cyklu kvasiniek rozoznávame kontrolné body vyskytujúce sa 

v skorších fázach, teda diauxickej a post-diauxickej fáze, a tie, ktoré udržiavajú neskoršie 

fázy, ako je stacionárna fáza. Pre každý kontrolný bod sa v bunke nachádzajú špecifické 

proteíny, tzv. hlavné regulátory (z angl. master regulators), ktorých úlohou je rozpoznať 

odchýlky v koncentrácii kľúčových metabolitov (Burstein et al., 2012; *Dakik a Titorenko, 

2016). 

Medzi kľúčové metabolity skorších fáz patria redukovaný nikotínamid-

adeníndinukleotidfosfát (NADPH), glycerol, trehalóza, peroxid vodíka (H2O2) 

a  aminokyseliny (napr. kyselina asparágová, asparagín, kyselina glutámová a glutamín). 

V neskoršej stacionárnej fáze sú dôležité najmä kyselina octová, trehalóza, voľné mastné 

kyseliny a diacylglycerol. Tieto látky sú vnímané regulátormi, ako sú Msn2p, Msn4p, 

Rad53p, TORC1, Sch9p, Rim15p a iné (*Dakik a Titorenko, 2016). 
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2. kapitola: Regulačné dráhy CLS 

 Počas chronologického starnutia kvasiniek pozorujeme prispôsobenie ich rastu, 

metabolizmu aj vonkajších znakov v súvislosti s ich schopnosťou prežiť maximálny možný 

čas v stacionárnej fáze. Konkrétne zmeny nastávajú na základe vonkajších aj vnútorných 

impulzov, za rozoznávanie a spracovanie ktorých sú zodpovedné signálne dráhy bunky. 

Medzi základné signálne dráhy vplývajúce (väčšinou negatívne) na chronologické starnutie S. 

cerevisiae radíme evolučne konzervované „prorastové“ dráhy proteínkinázy A (PKA, z angl. 

proteinkinase A), TOR (z angl. target of rapamycin) a Sch9p, pričom každá z týchto dráh má 

súvis s prísunom nutrientov, teda ich koncentráciou v živnom médiu a ich kvalitou (Fabrizio 

et al., 2003; *Fabrizio a Longo, 2008). Medzi významné regulátory CLS patria tiež 

konzervované históndeacetylázy sirtuíny, závislé na hladine nikotínamidadeníndinukleotidu 

(NAD+) (Orlandi et al., 2018).   

 

2.1 Kalorická reštrikcia  

Pre Saccharomyces cerevisiae, rovnako ako pre iné kvasinky, je primárnym 

a uprednostňovaným zdrojom uhlíka glukóza (Otterstedt et al., 2004). Metabolizmom 

spracovávajúcim tento sacharid vzniká etanol, ktorý je súčasne druhým poslom v CLS 

kvasiniek. Po vyčerpaní glukózy kvasinka vstupuje do diauxického posunu a prepína svoj 

metabolizmus na mitochondriálnu respiráciu etanolu so súčasnou produkciou octovej 

kyseliny, pričom po vyčerpaní aj tohto zdroja nastáva prechod do stacionárnej fázy a teda 

chronologické starnutie (Oh et al., 2018; Vall-llaura et al., 2019). Bunkové procesy 

chronologicky starnúcich kvasiniek sa najčastejšie skúmajú pestovaním v syntetickom 

kompletnom médiu, v ktorom koncentrácia glukózy dosahuje 2 % (McCleary a Rine, 2017). 

Pod pojmom kalorická reštrikcia rozumieme zníženie prijímaných kalórií látok 

vyžadovaných kvasinkou, pričom prísun potrebných živín, aminokyselín či vitamínov nie je 

obmedzený a obsah glukózy v médiu je zvyčajne medzi 0,2 – 0,5 %. Znížená hladina 

prijatých nutrientov pôsobí najčastejšie najmä na etanol, skrze ktorý následne mení aj ďalšie 

bunkové procesy, ako sú syntéza a degradácia lipidov, homeostáza ROS, metabolizmus 

trehalózy a ďalšie (Arlia-Ciommo et al., 2018). Pod vplyvom CR sú aj lipidy kvasinky, najmä 

skupiny triacylglycerolov (TAG) a kardiolipínov (CL) a ich homeostáza a to konkrétne tak, že 

CR znižuje ukladané množstvo TAG a zvyšuje množstvo CL (Leonov et al., 2017). 
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Kalorická reštrikcia je jediným doteraz preukázaným fyziologickým vplyvom, ktorý 

odďaľuje, resp. predlžuje chronologické aj replikatívne starnutie nielen kvasiniek, ale aj iných 

eukaryotických organizmov vďaka svojej schopnosti brániť bunkovej smrti (Arlia-Ciommo et 

al., 2018).  

CR má vplyv aj na vyššej úrovni v rámci bunky a to tým, že vplýva na rôzne funkcie 

jednotlivých organel či reguláciu bunkového cyklu v spojení s bunkovým starnutím, čím riadi 

vstup a prežitie jednotlivých buniek v latentnej, quiescentnej (Q) a aktívnej, non-quiescentnej 

(NQ) fáze (Leonov et al., 2017; Arlia-Ciommo et al., 2018).  

Etanol využíva kvasinka ako zdroj uhlíka po vyčerpaní primárneho zdroja, glukózy, 

v respiračnom metabolizme. V metabolizme vyprodukovaného etanolu využíva kvasinka 

alkoholové dehydrogenázy Adh1p, ktorá katalyzuje premenu acetaldehydu na etanol a Adh2p, 

ktorá funguje v opačnom smere, teda katalyzuje reakciu, pri ktorej je etanol premieňaný 

na acetaldehyd. Pokusy s delečnými mutantmi v génoch pre tieto dehydrogenázy preukázali 

rozdiely v pribúdaní etanolu počas logaritmickej fázy rastu kvasiniek za podmienok CR, teda 

v médiu s 0,2 – 0,5 % glukózy. Delécia génu ADH1 znižuje koncentráciu etanolu, naopak 

delécia génu ADH2 zvyšuje jeho množstvo. V súvislosti s etanolom CR predlžuje CLS vďaka 

tomu, že urýchľuje konzumáciu etanolu (Arlia-Ciommo et al., 2018).  

Spomínané gény a ich mutácie tiež preukázali opačné vplyvy na udržanie vnútornej 

rovnováhy zásobných sacharidov glykogénu a trehalózy. Delécia ADH1 v médiu bez CR 

zvyšuje koncentráciu týchto cukrov počas post-diauxickej fázy. Naopak delécia ADH2 

v rovnakých podmienkach urýchľuje konzumáciu glykogénu počas diauxickej aj post-

diauxickej fázy a znižuje koncentráciu trehalózy počas fázy post-diauxickej (Arlia-Ciommo et 

al., 2018).  

CR vplýva tiež na peroxizomálnu β-oxidáciu mastných kyselín a s tým úzko súvisiacu 

mitochondriálnu oxidáciu acetyl-koenzýmu A (acetyl-CoA) u niektorých druhov kvasiniek. 

Etanol v závislosti na množstve kalórií ovplyvňuje enzýmy týchto procesov, konkrétne 

Fox1p, Fox2p a Fox3p. V podmienkach s dostatkom kalórií znižuje ich koncentrácie 

a spomaľuje tak aj proces β-oxidácie mastných kyselín. Počas CR je pôsobenie opačné, teda 

je zvýšená funkcia peroxizómov aj mitochondrií a prostredníctvom tejto regulácie CR 

umožňuje oddialenie regulovanej bunkovej smrti a zvyšuje šancu prežitia v diauxickom 

posune (Arlia-Ciommo et al., 2018). 

Počas post-diauxickej fázy CR tiež zvyšuje koncentráciu trehalózy, čím pomáha 

zachovať správnu proteostázu v bunke a tým oddialiť regulovanú bunkovú smrť. Takto 

prispieva aj k dlhšiemu prežitiu v stacionárnej fáze, teda v CLS (Arlia-Ciommo et al., 2018).   
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Obr. 3: Dráhy regulujúce dĺžku života u kvasiniek citlivé na prítomnosť živín pod kontrolou CR. 

Prienik jednotlivých dráh predstavuje proteínkináza Rim15p, ktorá ďalej reguluje transkripčné faktory 

Msn2/4p a Gis1p reagujúce na stres. Aktivujú sa tak ochranné mechanizmy kvasinky a vedú 

k predĺženiu životnosti bunky (Wei et al., 2009).  

 

2.2 PKA dráha 

 S vonkajšími podmienkami úzko súvisí „prorastová“ PKA dráha, konkrétne 

s charakteristikou živného média. Proteínkináza A sa aktivuje v prítomnosti 

fermentovateľných zdrojov uhlíka, napríklad glukózy a jej úlohou je reprogramovanie 

transkripcie „downstream“ génov vplývajúcich najmä na rast bunky (Dolz-Edo et al., 2019). 

PKA kináza je heterotetramér aktivovaný pomocou prechodne zvýšenej koncentrácie 

druhého posla cAMP, ktorá je dosiahnutá po navýšení koncentrácie glukózy v médiu. 

Molekula PKA obsahuje v inaktívnom stave dve regulačné a dve katalytické podjednotky. 

V prítomnosti cAMP dochádza k aktivácii kinázy, a to tak, že cAMP sa naviaže na regulačné 

podjednotky a spôsobí uvoľnenie katalytických podjednotiek (Dolz-Edo et al., 2019).  
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Obr. 4: Aktivácia dráhy Ras-cAMP/PKA v kvasinkových a cicavčích bunkách. V cicavčích bunkách 

je táto dráha kontrolovaná receptormi spriahnutými s G-proteínmi (GPCR, z angl. G-protein-coupled 

receptor), u kvasiniek môže byť regulovaná prostredníctvom systému Grp1p alebo RAS dráhy. cAMP 

syntetizované adenylát cyklázou sa viaže k regulačným podjednotkám PKA, čím mení jeho 

konformáciu a vyvoláva tak disociáciu jeho katalytických podjednotiek, vďaka čomu sú aktivované 

(*Bouchez a Devin, 2019). 

 

Jednou z dráh, ktoré vedú k zvýšeniu cAMP je Ras-signálna dráha dôležitá 

pre aktiváciu PKA, ktorá pozitívne ovplyvňuje rast, metabolizmus, delenie buniek a negatívne 

vplýva na stresovú odpoveď. Okrem toho jej zvýšená aktívna činnosť narušuje hromadenie 

zásob trehalózy či glykogénu a sťažuje rast na médiu s nefermentovateľnými, ale aj slabo 

fermentovateľnými zdrojmi uhlíka (Liu et al., 2018). Pre dlhodobé prežitie kvasiniek 

v stacionárnej fáze, resp. CLS je potrebná práve inaktivácia signálnej dráhy PKA počas 

diauxického posunu, ktorá je nevyhnutná pre diauxickú tranzíciu, post-diauxický rast 

a prežívanie v stacionárnej fáze, teda CLS (Dolz-Edo et al., 2019). 

Dráha PKA v súvislosti s hladinou glukózy v médiu vplýva aj na intracelulárne pH, 

resp. cytozolické pH (pHc). Zatiaľ nie je známe, akým spôsobom PKA reguluje intracelulárne 

pHc, avšak s ubúdaním glukózy z média dochádza k acidifikáciii cytozolu, teda zníženiu 

vnútorného pHc. V tomto procese majú pravdepodobne úlohu H+-ATPáza Pma1p a V-

ATPáza. Spolu s ubúdaním glukózy ubúda aj množstvo cAMP a ATP, ktoré PKA potrebuje 
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pre svoju funkciu. Keď dôjde k vyčerpaniu glukózy z média, PKA je v diauxickom posune 

inhibované a zvyšuje sa tak koncentrácia ATP, ktoré umožňuje pumpovanie protónov. 

Dôvodom nahromadenia ATP môže však byť aj znížená potreba pumpovania protónov. Na 

základe uvedených poznatkov bolo preukázané, že nadmerná činnosť PKA dráhy skracuje 

CLS prostredníctvom znižovania pHc v prostredí bez glukózy alebo len s jej nízkou hladinou 

(Dolz-Edo et al., 2019).   

Spomínaná Ras-PKA dráha má negatívny vplyv aj na reguláciu transkripcie génov 

stresovej odpovede, konkrétne prostredníctvom transkripčných faktorov Msn2p a Msn4p. 

V tejto regulácii majú dôležitú rolu antioxidanty glutaredoxíny (GRXs), najmä Grx1p 

a Grx2p. Delécia génov GRX1 a GRX2 bráni aktivite faktorov Msn2p a Msn4p a s tým 

spojenej transkripcii génov pre stresovú odpoveď. Zvyšuje sa tak hladina ROS v bunke 

a súčasne dochádza k acidifikácii cytozolu, čím môže byť aktivovaná dráha Ras-PKA. To 

ďalej spôsobí aktívnejšiu biosyntézu súvisiacu s rastom buniek, ale súčasne zníženú 

rezistenciu voči stresom. Ak teda nie sú prítomné funkčné glutaredoxíny, nie sú funkčné ani 

proteíny nutné pre rezistenciu voči stresu a kráti sa tak schopnosť buniek prežiť v stacionárnej 

fáze, teda kráti sa dĺžka CLS (Liu et al., 2018).  

 

 

Obr. 5: Po delécii glutaredoxínov sa zvyšuje hladina ROS v bunke, tie zvyšujú intracelulárnu 

acidifikáciu a to vedie k zvýšenej aktivite Ras/PKA. Aktívna dráha Ras/PKA znižuje odolnosť bunky 

voči stresu a zvyšuje biosyntézu a to spôsobí rýchlejší a teda kratší priebeh CLS. Červene zvýraznené 

procesy predstavujú zvýšenú aktivitu/koncentráciu, modro zvýraznené zníženú akvititu/koncentráciu 

(Liu et al., 2018). 
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2.3 Dráhy TORC1 a Sch9p 

 Ďalším regulátorom CLS kvasiniek konzervovaným naprieč množstvom 

eukaryotických organizmov je dráha TORC1. TOR proteíny majú homológiu 

s fosfatidylinozitolovými kinázami. U kvasiniek boli popísané dva TOR proteíny, a to Tor1p 

a Tor2p. Proteín Tor1p je súčasťou komplexu TORC1, proteín Tor2p môže byť súčasťou 

komplexu TORC1 aj TORC2. Oba tieto komplexy sa vzájomne líšia svojou rezistenciou voči 

rapamycínu, pričom komplex TORC1 je voči nemu senzitívny a komplex TORC2 

rapamycínu nepodlieha. Primárne ciele oboch komplexov sa líšia – TORC1 zodpovedá 

za rast, metabolizmus a stresovú odpoveď, naopak TORC2 reguluje aktínovú cytoskeletálnu 

sieť bunky (Powers et al., 2006).  

Naprieč organizmami zodpovedá signálna dráha TORC1 za procesy, ako sú biogenéza 

ribozómov či translácia mRNA v cytoplazme na nových, ale aj už existujúcich ribozómoch, 

ktoré sú regulované pozitívne, za predpokladu, že v médiu sú k dispozícii primárne 

požadované nutrienty, čím TORC1 dráha aktivuje anabolické procesy a riadi rast bunky 

(Bonawitz et al., 2007; Santos et al., 2012). U kvasiniek navyše negatívne reguluje gény 

stresovej odpovede, autofágiu a využívanie alternatívnych uhlíkových a dusíkatých zdrojov. 

Ak majú kvasinky limitovaný prísun nutrientov, aktivita TORC1 dráhy je redukovaná a práve 

v tomto prípade je energia šetrená znížením aktivity rastových dráh a využívaná 

pre rezistenciu voči stresovým podmienkam a prístupu k alternatívnym zdrojom (Pan 

a Shadel, 2009). 

TORC1 je ako kináza zodpovedná za fosforyláciu rôznych molekúl, z ktorých kľúčové 

sú dva – proteín Tap42p a proteínkináza Sch9p. Fosforylácia Tap42p spôsobená TORC1 

komplexom ústi v jeho inaktivácii, zatiaľ čo fosforylácia Sch9p kinázy pomocou TORC1 

komplexu zabezpečuje jeho aktiváciu fosforyláciou aminokyselinových zvyškov serínu alebo 

treonínu na C-konci molekuly (Yan et al., 2012; *Swinnen et al., 2014; *Deprez et al., 2018, 

p. 1). Sch9p vystupuje ako „downstream“ efektor TORC1 dráhy a slúži ako negatívny 

regulátor oboch typov starnutí u kvasiniek – RLS aj CLS. Odstránenie SCH9 génu spôsobuje 

predĺženie CLS, pretože vtedy dochádza k zvýšenej produkcii mitochondriálnych OXPHOS 

(z angl. oxidative phosphorylation subunits) génov vystupujúcich v oxidatívnej fosforylácii 

a tiež zvýšenej mitochondriálnej respirácii (Pan a Shadel, 2009).  
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Obr. 6: Aktivácia TORC1 a následná aktivácia bunkových procesov prostredníctvom Sch9p a Tap42p. 

V prítomnosti vhodných aminokyselín, najmä leucínu, komplex EGO zložený z podjednotiek Ego3p, 

Ego1p, Gtr2p a Gtr1p lokalizovaný na vakuolárnej membráne aktivuje komplex TORC1, za zmeny 

jeho konformácie zatiaľ nejasným spôsobom. Aktivovaný komplex TORC1 stimuluje rast bunky 

aktiváciou anabolizmu za súčasnej inhibície katabolizmu a bunkových odpovedí na stres 

prostredníctvom aktivácie kinázy Sch9p a inhibície Tap42p-asociovanej fosfatázy (*Loewith a Hall, 

2011).  

  

Na rozdiel od dráhy PKA, ktorá podlieha najmä prítomnosti uhlíkových zdrojov živín, 

TORC1 dráha je najviac závislá na prítomnosti dusíka, respektíve jeho zdrojov, a to 

aminokyselín v prítomnom médiu a ich kvalite, najmä na leucíne, glutamíne, asparagíne 

a amoniaku samotnom (Powers et al., 2006).  

 Zrejme najviac ovplyvňovaným, respektíve zodpovedným mechanizmom 

za predĺženie CLS prostredníctvom tejto dráhy je mitochondriálna respirácia a to konkrétne 

aktivácia translácie oxidatívnych fosforylačných podjednotiek OXPHOS kódovaných 

mitochondriálnou DNA, ale aj jadrovou DNA, pričom samotná biosyntéza mitochondrií 

pod túto reguláciu nespadá. Táto regulácia prebieha, keď je signálna dráha TORC1 

redukovaná a jej dôsledkom je zvýšená mitochondriálna respirácia kyslíka, zrýchlené je aj 

využitie a následné vyčerpanie etanolu a kyseliny octovej. Deje respirácie a translácie však 

musia byť pre predĺženie CLS v rovnováhe. Všetky tieto funkčné prispôsobenia prebiehajú 

vo fáze exponenciálneho rastu a/alebo postdiauxického posunu v prvých úsekoch stacionárnej 

fázy (Bonawitz et al., 2007; Pan a Shadel, 2009; Hu et al., 2014). 
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V štandardných bunkách, ktoré majú k dispozícii glukózu, TORC1 bráni 

mitochondriálnej translácii a biogenéze mitochondriálnych ribozómov, vďaka čomu bunky 

rýchlejšie rastú, avšak majú vysokú koncentráciu kyslíka vo svojom okolí, ktorý nemôže byť 

spracovaný a nastáva nárast hladiny ROS. ROS tak môžu poškodiť mitochondrie zároveň 

s komponentmi OXPHOS, čím nastane oxidatívny stres a bunky sú náchylnejšie k smrti 

(Bonawitz et al., 2007).  

Predpokladá sa, že existuje istá homeostatická hladina medzi mitochondriálnou 

respiráciou, množstvom prijímaného kyslíka a mitochondriálnou produkciou ROS regulovaná 

práve signálnou dráhou TORC1. Tento záver bol vytvorený na základe zistení, že 

pri odstránení génu TOR1 je opätovne aktivovaná respirácia a zároveň zvýšená translácia 

mitochondriálnych OXPHOS génov. Vďaka prítomnosti väčšieho počtu OXPHOS 

komplexov vzniká menej ROS, aj napriek tomu, že počet OXPHOS podjednotiek priamo 

nesúvisí s produkciou ROS. Súčasne je spomalený rast buniek a tým aj translácia OXPHOS 

génov, čo môže neskôr počas CLS tvoriť riziko poškodenia oxidatívnym stresom (Bonawitz 

et al., 2007). 

 

 

Obr. 7: Predpokladaný účinok TORC1 dráhy. Obr. A zobrazuje negatívny účinok TORC1 na expresiu 

mitochondriálnych génov, reprezentovaný počtom mitochondriálnych ribozómov v prítomnosti 

glukózy. Tým je umožnená vyššia produkcia ROS ako dôsledok zníženej aktivity elektrón-

transportného reťazca zloženého z OXPHOS podjednotiek, pretože tieto predstavujú reaktívne 

redoxné zložky a sú tak schopné aktívnejšie prenášať elektróny na kyslíkové molekuly namiesto 

molekúl vody. Obr. B predstavuje funkciu mitochondrií v bunkách s deletovaným génom TOR1, kde 

je tvorba mitochondrií spolu s tvorbou OXPHOS podjednotiek stabilná a nastáva tu oxidácia 
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mitochondriálneho elektrón-transportného reťazca. Tým je udržaná nízka hladina kyslíka a limitovaná 

produkcia ROS (Bonawitz et al., 2007).  

 

Ďalším spôsobom, ktorým negatívna regulácia dráhy TORC1 zvyšuje schopnosť 

buniek zotrvať v stacionárnej fáze, je prispôsobenie metabolizmu tak, aby dokázal využiť 

octovú kyselinu ako záložný zdroj uhlíkových zdrojov odolných voči stresu. Tento 

mechanizmus je v neprítomnosti TORC1 a Sch9p závislý na géne ACH1, ktorý sa v tých 

istých podmienkach podieľa aj na predĺžení CLS. Avšak s aktívnejšou respiráciou vyššieho 

množstva kyslíka pribúda aj riziko vyššej koncentrácie octovej kyseliny, ktoré môže byť 

pre bunku nebezpečné. Na druhej strane sa zvyšuje aj ukladané množstvo trehalózy, ktorá je 

pre CLS užitočná (Hu et al., 2014).  

 

2.4 Sirtuíny  

 Sirtuíny sú históndeacetylázy závislé na nikotínamidadeníndinukleotide (NAD+) 

nachádzané u rôznych druhov organizmov s hlavnou úlohou v regulácii oxidatívneho stresu 

a starnutia. Prvou objavenou molekulou v tejto skupine bol Sir2p vyskytujúci sa u kvasiniek, 

teda aj u S. cerevisiae. U cicavcov pozorujeme sedem sirtuínov (Sirt1p – Sirt7p), pričom 

ortológom najbližším kvasinkovému Sir2p je Sirt1p (Orlandi et al., 2017a; Vall-llaura et al., 

2019). Sirtuíny sú regulátormi oboch typov starnutí, teda replikatívneho aj chronologického, 

avšak majú na ne opačný vplyv – pre RLS sú pozitívnymi regulátormi, pre CLS naopak 

negatívnymi, zároveň Sir2p je aktivátorom RLS, teda ho predlžuje, čo však neplatí pre CLS 

(Orlandi et al., 2018).  

 Pre sirtuíny je dôležitým substrátom už spomínaný NAD (resp. NAD+), syntetizovaný 

v cytozole a transportovaný špecifickými prenášačmi Ndt1p a Ndt2p nachádzajúcimi sa 

vo vnútornej mitochondriálnej membráne. Vo všeobecnosti predstavuje NAD+ substrát 

pre oxidoreduktázy v reakciách prebiehajúcich či už v cytozole, alebo v mitochondriách. 

Tieto oxidoreduktázy napomáhajú adaptácii bunkových procesov, napríklad glukoneogenézy, 

počas diauxického posunu. Samotné prenášače tejto molekuly majú takisto vplyv na CLS. 

Pri delécii génov pre tieto prenášače sa zníži množstvo NAD+ v cytozole a predĺži sa CLS. Ak 

je však gén pre prenášač Ndt1p nadprodukovaný, množstvo NAD+ sa naopak zvýši a CLS sa 

skráti. Rovnaký vplyv majú tieto prenášače a nimi riadená koncentrácia NAD+ aj 

na acetaldehydové dehydrogenázy (Alds) zodpovedné za premenu acetátu na acetyl-CoA. 

Delécia oboch prenášačov zníži produkciu ROS a tiež aktivitu Ald4p a Ald5p zodpovedných 
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za tvorbu acetátu v mitochondriách, kde súčasne zvýši účinnosť respirácie. V cytozole zvýši 

aktivitu Ald6p spolu s glukoneogenézou a tiež hromadenie trehalózy. Nadprodukcia Ndt1p 

v mitochondriách zvýši aktivitu Ald4/5p spolu s hladinou ROS a zníži respiračnú efektivitu. 

V cytozole naopak zníži aktivitu Ald6p, glukoneogenézu aj hromadenie trehalózy (Orlandi et 

al., 2018).  

 Hlavnou funkciou proteínu Sir2p je deacetylácia, teda odstránenie acetylových skupín  

z N-koncov histónov H3 a H4, ktorá slúži k umlčaniu génov počas transkripcie a tvorbe 

heterochromatínových neprepisovaných oblastí. Aktivita sirtuínov je teda závislá 

na koncentrácii NAD+, ktorá ďalej podlieha prísunu kalórií, čím je úzko spätá s kalorickou 

reštrikciou. V súvislosti s CR bolo pozorované, že v závislosti na koncentrácii sacharidov 

v médiu má Sir2p opačné  účinky. CLS bolo predĺžené, keď bolo živné médium nahradené 

vodou, teda bunky nemali k dispozícii živiny, a gén SIR2 bol deletovaný. Takisto v rôznych 

živných médiách mal Sir2p rozdielne účinky na CLS – v štandardnom peptónovom médiu 

predĺžil CLS pri nízkej koncentrácii glukózy, v komplexnom médiu pôsobil opačne 

(McCleary a Rine, 2017). 

 Medzi procesy, ktoré sa menia počas stacionárnej fázy života kvasiniek patrí aj 

glukoneogenéza, teda proces tvorby glukózy z nesacharidových zdrojov (Kayikci a Nielsen, 

2015), v ktorej kľúčovým enzýmom je fosfoenolpyruvát karboxykináza Pck1p spadajúca 

pod vplyv Sir2p (McCleary a Rine, 2017). Substrátom pre tento enzým je oxaloacetát 

poskytovaný z cyklu trikarboxylových kyselín (TCA cyklus) a výslednou molekulou je 

glukóza-6-fosfát využívaná pre tvorbu zásobnej trehalózy. Regulácia Pck1p spočíva znova 

v acetylácii/deacetylácii tohto enzýmu. Aktívna forma Pck1p je v acetylovanom stave, ktorý 

však nie je možný bez zásahu Sir2p a teda v jeho neprítomnosti znižuje činnosť 

glukoneogenézy a tým aj možnosť kvasinky zotrvať v stacionárnej fáze, teda 

v chronologickom starnutí (Orlandi et al., 2018).  

 Prekurzorom NAD+ je nikotínamid (NAM), ktorý je zároveň inhibítorom Sir2p, resp. 

jeho deacetylačných reakcií. Jednou z týchto reakcií je inaktivácia Pck1p. Ak je inaktivovaný 

Sir2p, nedochádza k deacetylácii Pck1p, teda nie je aktivovaný. NAM inhibíciou tejto reakcie 

zvyšuje hladinu acetylovaného Pck1p a to podporuje glukoneogenézu, teda aj hromadenie 

trehalózy a tým predlžuje CLS (Orlandi et al., 2017a).  

 Sir2p vystupuje v odpovedi na rôzne stresové podmienky a je rozlične regulovaný. 

Pri disulfidickom strese je jeho katalytická aktivita pod vplyvom S-glutationylácie, ktorá ho 

inaktivuje na základe redoxnej regulácie aspoň jedného z troch hlavných cysteínov, pričom ak 

chýba čo i len jeden z týchto cysteínov, zvyšné cysteíny sú rezistentnejšie voči kyseline 
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octovej a bunky sú  schopné dlhšie zotrvať v CLS. U starších buniek s deléciou génu SIR2 je 

z kultivačného média viac konzumovaný acetát premieňaný acetyl-CoA-syntetázami Acs1p 

a Acs2p na acetyl-CoA potrebný v syntéze lipidov. Izoenzýmy Acs1p a Acs2p sú u delečných 

mutantov sir2 aktívnejšie a prispievajú tak k dlhodobému prežitiu buniek (Vall-llaura et al., 

2019).  

 Sir2p teda ovplyvňuje reguláciu acetyl-CoA a Pck1p glyoxylátovú dráhu, v ktorej 

vzniká oxaloacetát s funkciou v tvorbe lipidových zásob a tiež proces glukoneogenézy 

dôležitý pre hromadenie zásobných cukrov (Vall-llaura et al., 2019). Sirtuíny vplývajú 

na CLS vo všeobecnom poznatku ako negatívny regulátor, teda represor CLS a to 

prostredníctvom množstva procesov, ktorých zmena je pre tento typ starnutia nepriaznivá. 

Patrí sem metabolizmus spracovávajúci uhlíkové zdroje, teda glyoxylátový cyklus 

a glukoneogenéza, respirácia (Orlandi et al., 2017a), tíšenie telomér a ribozomálnej DNA 

(Vall-llaura et al., 2019).  

 

2.5 Odolnosť voči stresu  

 Všetky spomínané regulácie a signálne dráhy majú spoločné to, že istým spôsobom 

ovplyvňujú bunkovú odpoveď na stres. Ak sú signalizačné dráhy TORC1, PKA a kináza 

Sch9p neaktívne, do jadra vstupuje aktivovaná serín/treonín proteínkináza Rim15p, ktorej 

„downstream“ cieľmi sú transkripčné faktory Msn2p, Msn4p a Gis1p. Rim15p stimuluje tieto 

transkripčné aktivátory a tie následne umožňujú transkripciu génov nutných pre stresové 

odpovede, ako sú vysoká teplota, poškodenie DNA, odstránenie ROS, vznik latentných 

(„quiescentných“) buniek či autofágia (*Dakik a Titorenko, 2016).  
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Obr. 8: Reakcie Rim15p na signály z rôznych signálnych dráh. V prítomnosti glukózy dráha PKA 

priamo fosforyluje kinázu Rim15p a inaktivuje ju. V prítomnosti vhodných aminokyselín komplex 

TORC1 prostredníctvom Sch9p fosforyluje Rim15p a stimuluje jeho asociáciu s cytoplazmatickým 

faktorom Bmh2p, čím znemožňuje transport kinázy Rim15p do jadra. Jadrový komplex Pho80p-

Pho85p spôsobuje export Rim15p z jadra do cytoplazmy. Ak fosforylácia Rim15p neprebehne, tento 

faktor je aktivovaný a po premiestnení z cytoplazmy do jadra aktivuje transkripciu faktorov Msn2/4p 

a Gis1p, ktoré následne stimulujú expresiu génov pre stresové podmienky a génov pre postdiauxický 

posun (*Swinnen et al., 2014).   

 

Faktory Msn2p, Msn4p a Gis1p zaraďujeme k tzv. master regulators, dôležitým 

pre správny priebeh CLS. Práve počas CR je Rim15p dôležitým faktorom zodpovedajúcim 

za správny vstup do stacionárnej fázy a to konkrétne kontrolou pozastavenia bunkového cyklu 

vo fáze G1. Tento proces je spustený nízkou koncentráciou glukózy v živnom médiu počas 

fázy diauxického posunu (Hu et al., 2014; Leonov et al., 2017).  

 Transkripčné faktory Msn2p, Msn4p a Gis1p sa líšia promotorovými elementmi, 

ktorých transkripciu spúšťajú. Msn2/4p sa viažu k cis-elementom, ktoré reagujú na stres 

(STRE, z angl. stress-responsive) a spúšťajú tak transkripciu génov sprostredkujúcich 

odpovede na stresové podmienky (Boy-Marcotte et al., 1998), Gis1p aktivuje transkripciu 

génov aktívnych počas post-diauxického posunu (z angl. PDS elements) (Pedruzzi et al., 

2000). Tieto faktory sú zároveň nutnou súčasťou bunky v prípade, že sa u nich nenachádza 

funkčná dráha TORC1/Sch9p ani Ras/cAMP/PKA, aby došlo k predĺženiu CLS, čo svedčí 

o vzájomných vzťahoch všetkých vnútorných procesov bunky (Wei et al., 2008).  

 Ďalším rozdielom nachádzaným medzi týmito faktormi je ich prvotná lokalizácia. 

Gis1p je trvalo umiestnený v jadre, bez ohľadu na množstvo rozličných nutrientov. Msn2p 

a Msn4p sú prvotne lokalizované v cytoplazme, avšak pre ich správne fungovanie je nutná ich 

relokalizácia do jadra (Powers et al., 2006).  

 Na procesy relokalizácie a aktivácie spomínaných faktorov je potrebná ich regulácia 

signálnymi dráhami popisovanými vyššie. Účinok Ras/PKA dráhy je viditeľný pri jej 

aktivácii, kedy sa stáva represorom transkripcie génov STRE a bunka tak stráca schopnosť 

odolávať stresovým podmienkam (Liu et al., 2018). Inhibuje samotnú relokalizáciu faktorov 

Msn2p a Msn4p a tiež aktivitu kinázy Rim15p v cytoplazme a tým potláča aj aktiváciu Gis1p 

v jadre (Fabrizio et al., 2003, p. 2; *Fabrizio a Longo, 2008). Aktívna TORC1 signálna dráha 

negatívne vplýva na relokalizáciu faktorov Msn2p a Msn4p z cytoplazmy do jadra (Powers et 

al., 2006). Na Gis1p má dráha TORC1/Sch9p vplyv pri transaktivácii pomocou PDS 



24 

 

elementov, ktoré sú pozitívne regulované, keď je dráha TORC1/Sch9p neaktívna (Wei et al., 

2008). Prienikom signálnych dráh Sch9p, TORC1 a Ras/PKA je Rim15p, ktorý 

pozorovateľne mení dlhovekosť buniek v CLS tým, že napomáha odolávaniu stresu 

a umožňuje tak dlhšie prežitie v stacionárnej fáze (*Fabrizio a Longo, 2008).  

 V bunke teda aminokyseliny aspartát, asparagín, glutamát a glutamín uvoľnené 

z mitochondrií aktivujú dráhu TORC1 s následnou fosforyláciou Sch9p sprevádzanou 

potlačením kinázy Rim15p, ktorá tak nedokáže spustiť transkripciu STRE génov a teda proces 

brániaci starnutiu. Súčasne PKA dráha takisto zadržiava Rim15p, čím zároveň zadržiava aj 

presun faktorov Msn2p a Msn4p do jadra (Wanke et al., 2008; *Dakik a Titorenko, 2016). 

Pri zníženej aktivite týchto konzervovaných signálnych dráh sú aktívne transkripčné faktory 

Msn2p a Msn4p a dochádza k predĺženiu CLS kvasiniek (Pedruzzi et al., 2003).  

 

 

Obr. 9: Regulačné dráhy Rim15p. V prípade, že sú nutrične kontrolované signálne dráhy TORC1, 

Sch9p, PKA a Pho80p-Pho85p reprimované, Rim15p aktivuje transkripčné faktory Gis1p, Msn4p 

a Msn2p, ktoré umožňujú expresiu génov stresovej rezistencie. Rim15p tiež pravdepodobne vplýva 

na represiu glukózy a zastavenie bunkového cyklu (Bisschops et al., 2014). 
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3. kapitola: Regulácia chemickými látkami a metabolitmi  

3.1 Metabolity  

 U kvasiniek môžeme rozlíšiť kľúčové metabolity, ktoré môžu zároveň vystupovať ako 

druhé posly v CLS buniek. Patria sem NADPH, glycerol, trehalóza, peroxid vodíka (H2O2), 

aminokyseliny, sfingolipidy, spermidín, sulfán (H2S), kyselina octová, etanol, voľné mastné 

kyseliny a diacylglycerol (*Mohammad et al., 2018). Účinky niektorých z nich budú popísané 

v tejto podkapitole.  

 

3.1.1 Kyselina octová a pH 

 Kyselina octová je u kvasiniek konečným produktom alkoholovej fermentácie. Jej 

produkcia je považovaná za primárny mechanizmus spustenia chronologického starnutia 

a indukcie „apoptózy“. Kyselina octová sa akumuluje v okolí bunky ako vedľajší produkt 

fermentačného metabolizmu a môže byť primárnou extracelulárnou príčinou počiatku CLS 

(Burtner et al., 2009). Prítomnosť kyseliny octovej znamená pre bunku potlačenie 

mitochondriálnej aktivity, ktoré vedie u štandardných, nemutovaných kvasiniek k zvýšenej 

hladine glykogénu a trehalózy, ktoré napomáhajú prežitiu v CLS. Vo vysokých 

koncentráciách je však pre bunku toxická, čomu napomáhajú aj ďalšie organické kyseliny, 

ako sú kyselina dikarboxylová či kyselina citrónová, vznikajúce v bunkových procesoch a to 

tým, že ich hromadenie spôsobí väčšie zníženie pHc (Burtner et al., 2009; Kitanovic et al., 

2012).  

 

3.1.2 Aminokyseliny  

 Pre kvasinky je dôležitou aminokyselinová homeostáza, ktorá zahŕňa procesy príjmu, 

syntézy de novo, spracovanie aminokyselín, ich recyklácia a katabolizmus. Dôležitou 

pre zabezpečenie tejto rovnováhy je autofágia. Tá je však aktívna obvykle pri nedostatku 

aminokyselín. Bolo preukázané, že izoleucín, treonín a valín predlžujú CLS kvasiniek, ktoré 

nie sú schopné autofágie a to tak, že potláčajú expresiu génu GCN4 a napomáhajú k správnej 

homeostáze aminokyselín. Leucín je esenciálnou aminokyselinou, zabezpečujúcou 

dlhotrvajúcejšie CLS v bunkách neschopných autofágie, ale aj v tých, kde autofágia prebieha 

(*Alvers et al., 2009a; *Aris et al., 2012).  
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Opačný účinok má aminokyselina metionín, kedy práve jej nedostatok indukuje 

autofágiu, zvyšuje acidifikáciu vakuol a predlžuje CLS (Ruckenstuhl et al., 2014).  

Homeostáza aminokyselín má najväčší vplyv najmä na signálnu dráhu TORC1, ktorá 

je citlivá najmä na prítomnosť glutamínu, kyseliny glutámovej, asparagínu a kyseliny 

asparágovej (Powers et al., 2006), ako už bolo opísané v predošlej kapitole.  

 

3.1.3 Spermidín  

 Spermidín je kladne nabitý polyamín interagujúci so záporne nabitými molekulami, 

ako sú DNA, RNA či proteíny. Na základe tohto faktu bolo preukázané, že konkrétne 

polyamín spermidín inhibuje histónové acetylázy a vďaka tomu ovplyvňuje dĺžku života 

nielen kvasiniek. U kvasiniek podporuje autofágiu a zvyšuje odolnosť voči stresovým 

podmienkam, napríklad vysokej teplote či voči peroxidu vodíka. Bunku chráni tiež 

pred nekrózou (*Morselli et al., 2009; *Minois et al., 2011).  

 

3.2 Rapamycín  

 Rapamycín je antibiotikum, ktoré podnecuje autofágiu súčasne s inhibíciou signálnej 

dráhy TORC1. V nízkych koncentráciách je tiež účinný pri aktivácii makroautofágie počas 

CLS. Rapamycín pôsobí aj na syntézu proteínov a to tak, že znemožňuje iniciáciu translácie 

a upravuje fosforyláciu proteínov súvisiacich s transláciou (*Alvers et al., 2009b; Dikicioglu 

et al., 2018) .  

 Inhibícia TORC1 dráhy po vystavení nízkej koncentrácii rapamycínu spôsobuje 

predĺženie nielen CLS, ale aj RLS. Kvasinkové bunky po vystavení rapamycínu tvoria 

hustejšie subpopulácie a v ich okolí vzniká nižšie extracelulárne pH. Dlhodobý účinok 

rapamycínu spôsobuje fyziologické zmeny buniek súčasne so zmenou metabolizmu 

aminokyselín (Dikicioglu et al., 2018).  

 Rapamycín tiež znižuje hladinu ROS, zvyšuje mitochondriálnu aktivitu a produkciu 

ATP. Kontroluje tiež biosyntézu a degradáciu lipidov, tým, že zvyšuje hladinu enzýmov 

funkčných pri degradácii glykogénu a lipidových častíc. Tieto enzýmy môžu zároveň slúžiť 

pri hromadení molekúl ukladajúcich energiu, čím udržiavajú hladinu ATP, ktoré môže byť 

využité v neskorších fázach CLS (Choi et al., 2017). 
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3.3 Resveratrol 

 Resveratrol je malá molekula bežne sa vyskytujúca napríklad v hrozne, ktorá 

nepriaznivo pôsobí na kvasinkové CLS. Počas CLS zvyšuje oxidatívny stres, extracelulárnu 

koncentráciu etanolu a acetátu. Resveratrol pôsobí ako aktivátor Sir2p, ktorý je negatívnym 

regulátorom CLS. Sir2p má účinky na metabolizmus uhlíka znížením anabolických dráh a tiež 

na zvýšenie respiračnej aktivity. Po vystavení buniek resveratrolu je Sir2p aktivovaný a jeho 

účinky na spomenuté dráhy sú ešte výraznejšie a dochádza tak k zníženiu koncentrácií 

potrebných zásobných látok, ako je trehalóza a k zvýšeniu koncentrácie nebezpečných ROS, 

čo v konečnom dôsledku spôsobí signifikantné skrátenie CLS (Orlandi et al., 2017b).  

 

 

Obr. 9: Vplyv resveratrolu na CLS kvasiniek. Resveratrol slúži ako aktivátor Sir2p, ktorý ďalej 

podporuje zvyšovanie oxidatívneho stresu počas diauxického posunu a tým tiež poškodenia 

makromolekulárnych látok v bunke. Na druhej strane, aktívny Sir2p deacetyluje Pck1p, ktorá tak 

nemôže podnietiť glukoneogenézu a nesyntetizuje sa zásobná trehalóza. Spoločným výsledkom týchto 

regulácií prostredníctvom aktívneho Sir2p je skrátené CLS (Orlandi et al., 2017b).  
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Záver  

 Populácie kvasinky Saccharomyces cerevisiae v tekutých, ale aj na pevných médiách 

po vyčerpaní nutrientov prítomných v médiu vstupujú do tzv. stacionárnej fázy svojho 

životného cyklu, v ktorej prebieha chronologické starnutie. Tento typ starnutia je 

charakteristický tým, že bunky sa nerozmnožujú, avšak prispôsobujú svoje metabolické aj 

fyziologické funkcie pozmeneným podmienkam vo svojom životnom prostredí. Skúmanie 

chronologického starnutia kvasiniek môže mať veľký prínos v ozrejmení ochorení vyšších 

eukaryotických organizmov spájaných s vekom, a to vďaka jeho podobnosti s postmitotickým 

delením buniek týchto organizmov. 

 V oboch typoch populácií sú v tejto fáze ich života pozorovateľné dve rozlíšiteľné 

subpopulácie buniek – aktívne NQ a U bunky a neaktívne Q a L bunky. Neaktívne bunky nie 

sú schopné opätovnej proliferácie a prostredníctvom regulovanej smrti dokážu zabezpečiť 

chýbajúce živiny aktívnym bunkám, ktoré sú odolnejšie a po navodení správnych podmienok 

schopné opätovného delenia.  

  Kvasinky prežívajúce v chronologickom starnutí zdieľajú s ďalšími organizmami tiež 

základné regulačné dráhy, ktoré sú evolučne konzervované. Na proces CLS majú rozličný 

vplyv a môžu byť ďalej regulované širokou škálou chemických látok či samotných 

bunkových metabolitov. Táto práca zhŕňa poznatky o negatívnych a pozitívnych vplyvoch 

týchto konzervovaných dráh a samostatných látok.  

 Medzi pozitívne regulácie CLS patria kalorická reštrikcia, teda zníženie množstva 

prijímaných kalórií kvasinky, ktorá podnecuje ochranné mechanizmy bunky a hromadenie 

zásobných látok a proteín Rim15p, ktorý má rolu v spustení expresie génov slúžiacich 

pri rezistencii voči stresovým podmienkam. Z chemických látok sú pre dĺžku CLS prospešné 

spermidín chrániaci bunku proti nekróze a takisto slúžiaci v ochranných procesoch bunky 

a rapamycín, ktorého primárny prínos je v negatívnej regulácii signálnej dráhy TORC1. 

Metabolický produkt kyselina octová má tiež svoj pozitívny vplyv na CLS, a to vďaka 

podpore hromadenia zásobných látok, avšak vo vysokých koncentráciách môže byť pre bunky 

nebezpečnou.  

 Negatívne účinky na CLS kvasiniek pozorujeme pri aktívnej dráhe PKA závislej  

na cAMP a Ras. Táto dráha znižuje vnútorné pH bunky a tiež bráni aktivite ochranných 

procesov bunky. Do tejto skupiny regulácií patrí aj dráha TORC1 a s ňou spojená kináza 

Sch9p, ktoré negatívne ovplyvňujú okrem iného využívanie alternatívnych zdrojov uhlíka 

a dusíka. Nepriaznivo pôsobia tiež sirtuíny ovplyvňujúce procesy, ako sú glukoneogenéza či 
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glyoxylátový cyklus. Aktivátorom sirtuínov je resveratrol, ktorý prostredníctvom tejto 

aktivácie negatívne ovplyvňuje tvorbu zásobných látok a zvyšuje oxidatívny stres.  

 Výskum zaoberajúci sa chronologickým starnutím kvasiniek má stále vysoký 

potenciál pri objasnení samotných bunkových procesov, ale aj jednotlivých regulácií. 

Vo vysvetlení jednotlivých regulačných dráh je stále dostatok nejasností, napríklad 

v poznatkoch o tom, akým konkrétnym spôsobom reguluje PKA intracelulárne pH kvasiniek 

či aké sú ďalšie smery vplyvu kinázy Rim15p, ktoré ponúkajú mnoho možností 

pre sústredenie vedeckého bádania.  
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