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ÚVOD

V průběhu evoluce si kvasinkové buňky vytvořily celou řadu obranných 

systémů, které jim umožňují přežití i za ne zcela ideálních podmínek. Jakýkoliv defekt 

v těchto systémech má za následek pokles, nebo dokonce ztrátu konkurenceschopnosti 

buňky v okolním prostředí. V některých případech, a to nejen u kvasinkových buněk, 

může být tato ztráta žádoucí, zejména je-li uměle vyvolaná, řízená a dočasná. 

Abychom mohli tyto procesy blíže zkoumat, musíme dostatečně ovládat metody, jak 

na tyto systémy nahlížet.

Kvasinky Saccharomyces cerevisiae patří mezi nejlépe popsané eukaryontní 

organismy [1]. Rozvíjející se experimentální metody, zejména molekulární biologie, 

vedly k využití kvasinek jako modelového organismu pro studium buněčného cyklu, 

biogeneze organel, signálních drah a dalších buněčných funkcí včetně transportních 

mechanismů. Genom kvasinek Saccharomyces cerevisiae byl prvním kompletním 

sekvenovaným geonomem u eukaryontních buněk. Jeho zhruba 12 miliónů bází 

definuje více než 6000 genů, jejichž organizace na 16 kvasinkových chromozomech 

nám dává nahlédnout do minulosti jejich evoluce [2]. Přes jejich jednoduchost, 

jakožto samostatně žijících mnohobuněčných hub, mají kvasinky mnoho společného 

s vyššími eukaryotními buňkami jak v buněčné struktuře, tak ve fyziologických 

pochodech uvnitř buněk.

Samotná disertační práce je členěná do čtyř hlavních částí. Teoretický úvod 

zevrubně shrnuje známá fakta o kvasinkách s důrazem na funkci jejich membrán 

a zejména zde lokalizovaných transportních systémů. Navazující část popisuje metody 

a postupy užité při získávání poznatků, jejichž soubor je náplní třetí, výsledkové části 

předkládané práce. Čtvrtou částí je závěr, který si klade za cíl umožnit čtenáři rychlý 

přehled o nových získaných poznatcích.

Text psaný kurzívou na začátku některých kapitol by měl čtenáři pomoci 

objasnit motivaci následujících pasáží a měl by sloužit k jejich snažšímu zasazení do 

celkového kontextu dané problematiky.
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ČÁST I.

TEORETICKÝ ÚVOD

1. Kvasinky

Buňky jsou základní stavební jednotkou všech organismů. Jejich život je

neodmyslitelně spjat s existencí biologických membrán. Podle složitosti dělíme buňky 

na prokaryotní a eukaryotní. Nej jednodušším zástupcem eukaryotní buňky jsou  

kvasinky.

Důvodů, proč se kvasinky Saccharomyces cerevisiae staly oblíbeným 

modelovým organismem, je  celá řada: jde o mikroorganismus dostatečně rychle se 

množící, s nimž lze pracovat mikrobiologickými metodami. Jde o organismus, který 

může existovat v haploidním stavu, což umožňuje snadnou přípravu nejrůznějších 

mutantních kmenů. Kvasinka Saccharomyces cerevisiae je  první eukaryotní 

organismus, u kterého byla rozluštěna celá genová sekvence (1996) [3].

1.1. Taxonomie kvasinek, jejich výskyt a význam

Kvasinky jsou eukaryotní mikroorganismy, které patří mezi houby. V přírodě 

žijí jako saprofyti i jako paraziti. Netvoří taxonomickou skupinu a je proto obtížné je 

přesně definovat. Rozmnožují se převážně pučením a pouze výjimečně přehrádečným 

dělením. Některé kvasinky tvoří pravé mycelium a nebo pseudomycelium. Kvasinky 

projevující sexualitu jsou zařazovány mezi askomycety, nebo basidiomycety. Formy, 

u nichž sexualita nebyla dosud zjištěna, se přechodně řadí mezi deuteromycety. Jsou 

to zřejmě ztrátové formy askomycet, nebo basidiomycet.

Kvasinky nalezneme ve vodě, v půdě, na listech rostlin, či na kazících se 

plodech. Existují příčinné souvislosti mezi různými místy výskytu: např. kvasinky 

primárně kolonizující listy nalezneme na podzim ve vyšším množství v půdě a ve 

vodě, patogenní kvasinky oproti tomu převážně ve splaškových vodách.

Důvodů, proč se kvasinky, zejména S. cerevisiae a Schizosaccharomyces 

pombe staly oblíbenými modelovými organismy, je celá řada. Mezi výhody patří 

jednoduchá příprava mutantních kmenů, snadná manipulace a kultivace ať už 

v kapalném růstovém médiu, či na pevných půdách a také snadná likvidace



kvasinkových kultur například ethanolem, který je v koncentracích nad 5 % pro 

většinu kvasinek toxický. Význam kvasinky Saccharomyces cerevisiae vzrostl dále 

poté, co se ukázalo, že řada jejích životních dějů má analogii v obdobných procesech 

v savčí buňce.

1.2. Morfologie a reprodukce kvasinek

Kvasinkové buňky jsou 3 - 4  krát větší než buňky bakteriální. Obvykle, 

v delším rozměru, dosahují délky 3-15 μπι (buňky rodu Endomyces mohou dorůstat 

délky až 130 μπι). Tvar buněk je dán především rodovou příslušností, ale je také 

ovlivňován kultivačními podmínkami. Ke změnám tvaru a velikosti buněk dochází 

během různých fází růstu. Např. v exponenciální fázi nestačí kvasinky dorůstat do 

velikosti svých mateřských buněk.

Za základní tvar kvasinek se považuje rotační elipsoid, který se zpravidla mění 

protažením do délky, zejména při omezeném dělení nebo v podmínkách vedoucích 

k degeneraci buněk. Tento efekt je patrný například při kultivaci buněk na pevných 

půdách, kdy nejméně příznivé podmínky (zejména dostupnost živin a kyslíku) mají 

buňky ve středu a naspodu kolonie. Takové buňky se prodloužením a množením ve 

směru delší osy snaží proniknout do míst na okrajích, kde živné látky ještě nejsou 

zcela vyčerpány.

Taxonomicky jsou kvasinky zařazovány mezi houby. Proti eukaryotním 

buňkám se liší především rozmnožováním. K pohlavnímu rozmnožování dochází 

pouze za určitých výjimečných podmínek, zatímco většinou se kvasinky množí 

vegetativně.

Vegetativní rozmnožováni

Pro většinu druhů kvasinek je charakteristické za normálních podmínek 

rozmnožování pučením, při němž se na mateřské buňce vytváří pupen, který se 

postupně zvětšuje. V mateřské buňce dochází k fragmentaci organel, z nichž část se 

přesouvá do pupenu společně s rozděleným jádrem. Zúženina se postupně uzavírá 

cytoplazmatickou membránou a buněčnou stěnou. Po oddělení dceřiné buňky zůstává 

na stěně mateřské i dceřiné buňky chitinová jizva.
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Pohlavní rozmnožováni

K pohlavnímu rozmnožování dochází za určitých podmínek u kvasinek 

patřících do skupiny askomycet a basidiomycet. Za vhodných podmínek může dojít ke 

konjugaci haploidních buněk a vzniku diploidní zygoty. Ta se buď dále vegetativně 

rozmnožuje, nebo prodělává sporulaci s meiotickým dělením jádra a dává vznik opět 

haploidním buňkám.

Buněčný cyklus

Buněčným cyklem nazýváme vývoj kvasinky od jednoho dělení (pučení) ke 

druhému. Diagnostickými znaky buněčného cyklu u kvasinek S. cerevisiae jsou 

zahájení tvorby pupene a duplikace jaderného plaku (začátek S fáze), rozchod 

jaderných plaků na opačné póly jádra (přechod mezi S a G2 fází), zahájení mitosy - 

jádro se protahuje (začátek M fáze) a oddělení pupene (cytokinese - přechod mezi 

M a G| fází). Buňky v G| fázi jsou bez pupenu. Oddělená dceřiná buňka je zpravidla 

menší, než buňka mateřská, dělení je proto označováno jako nerovnocenné. To 

způsobuje, že buněčný cyklus dceřiné buňky je delší, neboť tato buňka má delší 

"přípravnou" G| fázi [4].

O br 1.: Schéma buněčného cyklu Saccharomyces cerevisiae [4].

Start - výběr vývojových alternativ. Klíčovým mezníkem buněčného cyklu je 

tzv. start. V tomto okamžiku se rozhoduje o přechodu z G] do S fáze. Projde-li buňka 

startem, znamená to, že za normálních okolností proběhnou i další fáze buněčného
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cyklu. Nejsou-li splněny podmínky pro úspěšný průchod startem, buněčný cyklus se 

zastavuje v G| fázi a může pokračovat jiný, alternativní program. Haploidní buňky 

v médiu s dostatkem uhlíkatých a dusíkatých zdrojů a v přítomnosti sexuálního 

partnera zastavují buněčný cyklus v Gi fázi a zahajují konjugaci. Diploidní buňky 

v médiu bez zdroje dusíku a s "chudým" zdrojem uhlíku rovněž v této fázi zastavují 

buněčný cyklus a zahajují sporulaci. Další možnou alternativou je přechod do 

stacionární fáze, opět z Gi fáze, za podmínek vyčerpání živin z média [5, 6].

Pro úspěšný průchod "startem" je vyžadováno, aby měla buňka určitou 

velikost. Není-li tomu tak, dochází u S. cerevisiae k prodloužení Gi fáze (u S. pombe 

G2) fáze předchozího buněčného cyklu. Jinak by docházelo ke vzniku stále menších 

buněk a postupně k smrti kvasinkové kultury. Dráhy zajišťující tuto kontrolu jsou 

známy pouze částečně. Předpokládá se, že u S. cerevisiae se na této kontrole alespoň 

částečně podílí tzv. RAS/cAMP dráha. Klíčovou roli v regulaci cyklu hraje gen 

CDC28 [7],

Obr.2: Schéma buněčného cyklu s přechodem do stacionární fáze [102].

1.3. Kultury kvasinek

Pro svou existenci potřebují kvasinky vodné prostředí, přítomnost kyslíku 

a živin. V nárocích na obsah vody v prostředí neexistují mezi kvasinkami výraznější 

rozdíly. Pouze málo kvasinek patří mezi tzv. xerotolerantní. Tyto buňky snášejí 

relativně nižší vodní aktivitu prostředí a rostou i za zvýšeného osmotického tlaku. 

Mezi zástupce této skupiny patří např. kvasinky rodu Zygosaccharomyces, které se 

vyskytují zejména v potravinách s vysokým obsahem cukru.

Kyslík je nezbytný pro množení všech kvasinek v alespoň stopovém množství. 

Je využíván i při anaerobním metabolismu pro biosyntézu membránových komponent: 

ergosterolu, nenasycených mastných kyselin a kyseliny nikotinové.
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Podle teploty, při níž mohou kvasinky růst (v rozmezí -2 °C až zhruba 48 “C), 

je dělíme na:

- psychrofilní,

- mezofilní,

- termofilní.

Psychrofilní kvasinky, izolované z vody, či půdy v Antarktidě, se množí při 

teplotách -2 °C až 20 °C. Naprostou většinu kvasinek řadíme mezi mezofilní (růst 

a množení při teplotě 0 °C až 48 °C). Termofilní kvasinky se nemnoží při teplotách 

nižších než 20 °C; obvykle se jedná o potenciální patogeny pro teplokrevné živočichy 

(tedy i člověka). Maximální teplota, při které kvasinky přežívají, se pohybuje kolem 

57 °C.

V tekutém živném prostředí se rozmnožování kvasinek projeví jako zákal. 

Při statické kultivaci (nejčastěji v průmyslu) se kvasinky začínají shlukovat a usazovat 

na dně kultivační nádoby ve formě více či méně pevného sedimentu. Kvasinky, které 

potřebují větší množství kyslíku, se množí na povrchu kultivační kapaliny a vytvářejí 

na něm slizký povlak, tzv. mázdru.

Většina poznatků o kvasinkách pochází z experimentů s kulturami aerobně 

rostoucími v laboratořích, z velké části v kapalných médiích v třepacích lázních. 

V přírodě buňky málokdy existují (rostou) za podmínek, které by se těm laboratorním 

alespoň blížily. Naopak, jednobuněčné organismy tvoří obvykle mnohobuněčné 

komunity kolonizující pevné substráty.

Na pevných živných půdách se kvasinky rozmnožují za vzniku kolonií. 

Pokud kolonie pochází z jedné buňky, nebo spory, nazývá se unicelulámí 

(monosporická), pokud ze skupiny buněk, jedná se o obří kolonii.

Při posuzování unicelulámích kolonií se sleduje jejich povrch, který může být 

hladký (typ S, z angl. smooth = hladký), někdy s vyvýšeným středem, nebo naopak 

s prohloubeninou uprostřed, či s jinými nerovnostmi. Také drsný povrch (typ R, 

z angl. rough = drsný) může nabývat různého vzhledu. Kvasinky vytvářející kolem 

sebe polysacharidová pouzdra se rozmnožují ve formě slizovitých kolonií (typ M, 

z angl. mucous = slizovitý).

U obřích kolonií, pocházejících ze skupiny buněk, se hodnotí rychlost růstu, 

konečná velikost a vzhled, který může být do jisté míry charakteristický pro některé 

rody a druhy. V důsledku spontánních mutací vznikají mezi obřími koloniemi další
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diference (např. auxotrofie na adenin, kdy vznikají červené kolonie, nebo sektory 

kolonií).

Projevem vyvíjející se kvasinkové kultury může být jak počáteční nárůst počtu 

buněk v důsledku nového rozmnožování v prostředí bohatém na živiny, tak 

v pozdějších fázích vývoje změna stavu stávajících buněk. Tyto projevy se mohou 

výrazně lišit při kultivaci v kapalných médiích a při, v laboratorní praxi méně časté, 

kultivaci na pevných půdách.

1.3.1. Vývoj kvasinkových kultur v kapalných médiích

Rychlost rozmnožování kvasinek (přírůstek buněk) v kapalném růstovém 

médiu je znázorňován růstovou křivkou, tj. závislostí veličiny charakterizující počet 

buněk v suspenzi na době kultivace.

Při růstu kvasinkových buněk laboratorních kmenů v médiu obsahujícím 

FERMENTOVATELNÝ SUBSTRÁT (glukózu nebo fruktózu) lze rozpoznat šest 

růstových fází, z nichž některé je možné rozdělit na kratší etapy.

- lag fáze,

- exponenciální fáze,

- diauxický shift (posuv),

- postdiauxická fáze,

- stacionární fáze,

- fáze odumírání kultury.

O br 3: Růstová kfivka Saccharomyces cerevisiae rostoucí v bohatém, resp. 
minimálním médiu s glukózou jako fermentovatelným zdrojem uhlíku (počáteční lag 
fáze a konečná fáze odumíraní kultury není v obrázku označena [109].
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V klidové lag fázi se buňky adaptují na nové prostředí, akumulují energii 

a živiny pro následné rozmnožování. Nezvyšuje se počet buněk, ale zvyšuje se 

biomasa [8]. Doba, jakou buněčná kultura stráví v této adaptační fázi, závisí na 

vhodnosti nového prostředí pro růst a také na stáří přenesených buněk. Platí totiž, že 

pokud byly přenesené buňky adaptovány na růst, je prodleva po jejich přenesení 

kratší, než u starší, např. stacionární buněčné kultury, kdy musí proběhnout celá řada 

adaptačních mechanismů.

Bezprostředně po přenesení kvasinkových buněk do nového prostředí se sníží 

množství syntetizovaných proteinů oproti okamžiku před jejich inokulací. Tato doba 

trvá zhruba 20 minut. Následně dochází k prudkému zvýšení množství 

syntetizovaných proteinů během zbytku lag-fáze. Mezi nově syntetizovanými proteiny 

byly identifikovány např. adenosin kináza (Adolp), jejíž přesná funkce není 

v současnosti známa, cytozolická acetaldehyd dehydrogenáza (Aldóp), která plní svou 

funkci při metabolismu cukrů a dále řada proteinů zahrnutých v translačním procesu, 

stejně jako řada proteinů zodpovědná za biosyntetické pochody v buňkách (např. 

Adel7p, Eno2p, Ilv5gp, Samlp, Rps21p, Ssa2p, Asclp, Erg4p, Gpplp, Rpl25p, 

Ssblp) [9, 10]. Během lag-fáze také začíná prudce klesá množství glykogenu 

a trehalózy naakumulované v buňkách, stejně jako genů kontrolovaných 

prostřednictvím STressResponse elementů [11].

V exponenciální fázi nastává největší zrychlení růstu a množení buněk; 

procento mrtvých buněk je malé. Dceřiné buňky nestačí dorůstat do velikosti mateřské 

buňky a jsou menší. V médiu bohatém na glukózu, či jiný snadno fermentabilní 

substrát získávají buňky energii z jeho fermentace, přičemž produkují ethanol [12]. 

Přítomná glukóza způsobuje tzv. katabolickou represi. Její přítomnost reprimuje 

transkripci genů kódujících enzymy potřebné pro utilizaci alternativních uhlíkatých 

zdrojů.

cAMP/PKA signální dráha hraje významnou a nezastupitelnou roli během 

růstu buněk v exponenciální fázi. Aktivita PKA (protein kinasy A) je kontrolována 

hladinou cAMP prostřednictvím interakce s její regulační podjednotkou Bcylp [13]. 

Během exponenciální fáze buňky prostřednictvím cAMP/PKA signální kaskády 

snižují obsah glykogenu a trehalózy, snižuje se taky rezistence k osmotickému stresu 

a snižuje se odolnost buněčné stěny. Pokračuje také pokles v expresi genů 

kontrolovaných STress Response Elementy v jejich promotorové oblasti [14, 15].
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cAMP/PKA signální dráha hraje také roli v Gi, resp. Go fázi buněčného cyklu [6, 16]. 

Mutantní buňky, které mají sníženou aktivitu cAMP/PKA signální dráhy (např. 

mutace v genu CYR1, nebo RAS2), rostou výrazně pomaleji, akumulují podstatně 

více glykogenu a trehalózy a jsou více rezistentní proti teplotnímu šoku, což jsou 

znaky charakteristické pro buňky ve stacionární fázi růstu [17- 19]. V posledních 

letech byla věnována pozornost nové, na cAMP nezávislé, tzv. FGM (Fermentable 

Growth Medium- induced) signální dráze, která také kontroluje cílové geny PKA 

signální dráhy [20].

Po vyčerpání glukózy z média buňky vstupují do krátké "adaptivní" fáze, tzv. 

diauxického shiftu. Přechodně se zastaví růst buněk a kultura se adaptuje na 

oxidativní metabolismus.

Během této fáze postupně dochází ke zvýšené expresi glukózou 

reprimovaných genů a kvasinková kultura přizpůsobuje svůj metabolismus 

následnému využití ethanolu a dalších produktů předchozí fermentace [12]. V průběhu 

diauxického shiftu dochází až k 5-ti násobnému nárůstu transkripce genu BCY1, který 

kóduje regulační podjednotku proteinkinásy A. Toto pravděpodobně vede k prudkému 

poklesu její aktivity. Tento pokles je zřejmě potřebný pro "reset" regulační kaskády 

metabolismu uhlíku [21]. Dramaticky klesá množství syntetizovaných proteinů oproti 

exponenciální růstové fázi [22]. Během diauxického shiftu také dochází k tvorbě 

glykogenu a trehalózy, přičemž glykogen buňka začíná syntetizovat ještě před úplným 

vyčerpáním glukózy [23], Trehalóza hraje roli v odolnosti buněk proti hladovění 

[24-29].

Po vyčerpání glukózy a adaptaci na nové růstové podmínky v postdiauxické 

fázi je obnoveno rozmnožování. Buňky využívají jako zdroj uhlíku ethanol a glycerol 

produkovaný během růstu na fermentativním substrátu.

Tento růst není tak rychlý jako během exponenciální fáze, nicméně buněčný 

cyklus probíhá standardně. Postupně se kvantitativně zvyšuje syntéza proteinů (oproti 

exponenciální fázi z cca 2% během diauxického shiftu na zhruba 8% v průběhu 

postdiauxické růstové fáze), nicméně množství druhů syntetizovaných proteinů je 

zhruba stejné [22]. Post-diauxické buňky akumulují zejména trehalózu, jejíž 

koncentrace v buňce kulminuje na počátku stacionární fáze [5, 23]. Také se zvyšuje
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jejich odolnost proti teplotnímu šoku. Toto zvýšení ovšem není průvodním jevem 

postdiauxické fáze; je pouze důsledkem oxidativního metabolismu uhlíkatých zdrojů.

Počátek stacionární fáze bývá běžně charakterizován jako okamžik, kdy 

přestane docházet k nárůstu hustoty kvasinkové kultury. Buněčné kultury schopné 

respirativního metabolismu kultivované na fermentabilních substrátech při teplotě 

zhruba 30 °C vstupují do stacionární fáze obvykle 4 - 7  dnů po inokulaci (odpovídá 

cca 3 - 6  dnům od diauxického shiftu) [30]. Vstup do stacionární fáze je komplexní, 

poměrně složitě kontrolovaný proces, během kterého se buňky připravují na 

dlouhodobé přežívání v prostředí bez živin. Jinými slovy, probíhá adaptace na stres 

hladověním. Tyto procesy jsou ovlivňovány signálními drahami Ras a Tor [31], které 

regulují procesy spojené s růstem buněk a zasahují, mimo jiné, do tvorby buněčné 

stěny.

Během vstupu do stacionární fáze buňky prodělávají mnohé fyziologické, 

biochemické a morfologické změny. Dramaticky se snižuje syntéza proteinů, oproti 

exponenciální fázi na méně než 0,3% [30]. Jak je uvedeno výše, při vstupu buněk do 

stacionární fáze je množství shromážděné trehalózy nejvyšší. Během stacionární fáze 

je pak trehalóza postupně degradována a její úbytek je doprovázen ztrátou 

životaschopnosti kultury [5, 23]. Buňky ve stacionární fázi jsou proti předchozím 

růstovým fázím odolnější vůči některým druhům stresu. Mají silnější buněčnou stěnu, 

díky které jsou odolnější proti lytickým enzymům [32].

Většina procesů, které probíhají v buňkách během vstupu do stacionární fáze, 

není specifická pouze pro tento vstup, neboť se jedná, jak je již uvedeno výše, 

o adaptaci na podmínky s omezenou dostupností živin, u které se setkáváme obecně 

s pochody, které jsou vyvolávány i jinými druhy stresu (např. oxidativní, či 

osmotický) [5, 33]. Přechod do stacionární fáze tedy nelze jednoznačně stanovit 

pouze na základě těchto charakteristik. Studie v poslední době ukazují, že pouze 

v případě vyčerpání zdrojů uhlíku mohou buňky dosáhnout skutečné stacionární fáze 

ve fázi mimo buněčný cyklus a přežít v tomto stavu až měsíce [30, 31] (O Obr. 2).

Během fáze odumírání v důsledku nedostatku živin se snižuje počet buněk; 

dochází k hromadění metabolitů a postupnému odumírání kultury.

17



Při růstu buněk v médiu obsahujícím NEFERMENTOVATELNÝ 

SUBSTRÁT (nejčastěji ethanol, glycerol, nebo jejich směs) lze rozpoznat adaptační 

lag fázi, na ni navazuje růstová fáze (rychlost růstu je podobná, jako během 

postdiauxické fáze při kultivacích na fermentabilních substrátech). Po vyčerpání živin 

vstupují buňky do stacionární fáze.

První významnou odlišností proti růstu buněčných kultur na fermentabilních 

zdrojích uhlíku je podstatné prodloužení adaptační lag fáze. Platí, že čím je svým 

složením kultivační médium méně vhodné pro růst kultury, tím je lag fáze delší. Lag 

fáze přechází v růst, z hlediska zdrojů uhlíku, na respirativních substrátech [4]. Tyto 

substráty jsou využívány pro oxidativní metabolismus v mitochondriích, kde je 

produkován ATP jako zdroj energie, mimo jiné pro glukoneogenezi. Jsou také 

substrátem pro biosyntézu nukleotidů, syntézu buněčné stěny a biosyntézu zásobních 

karbohydrátů (trehalóza a glykogen) [34].

Přidáni nutrientů

Obecně platí, že pro růst buněk je nutnou podmínkou dostupnost uhlíkatých 

zdrojů, ať už se jedná o fermentabilní, či nefermantabilní substráty. Dodání zdroje 

uhlíku do buněčné kultury, kde byl uhlík vyčerpán, stimuluje růst nezávisle na 

metabolickém stavu kultury [35], Pokud k buněčné kultuře postrádající esenciální 

nutrienty tyto zdroje živin doplníme, buňky opustí stav charakterizovaný jako 

stacionární fáze a přes Gi fázi vstupují do buněčného cyklu. Ve fermentovatelném 

médiu je toto spojeno s významnými metabolickými změnami. Snižuje se množství 

trehalózy a glykogenu v buňkách a jsou reprimovány geny kontrolované 

prostřednictvím STRE.

Pokud buňkám v médiu obsahujícím glukózu dodáme dostatek zdrojů dusíku, 

fosfátů, nebo sulfátů, kterých měly nedostatek, nastává rychlá aktivace trehalázy [11]. 

Podobně rychlá aktivace nastává také u dalších enzymů metabolismu glykogenu, 

trehalózy a glukózy [36, 37]. Tyto změny aktivity enzymů jsou nezávislé na syntéze 

proteinů, dějí se tedy na posttranslační úrovni. Za výše uvedených podmínek také 

prudce roste transkripce genů ribozomálních proteinů. Je velmi pravděpodobné, že 

tyto změny jsou řízené proteinkinázou A [38]. Je zajímavé, že přidání esenciálních 

nutrientů hladovějícím buňkám v přítomnosti glukózy nevyvolá zvýšení hladiny 

cAMP [11], Navíc byly tyto změny pozorovány i u mutantních kmenů sdelecí
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regulační podjednotky Bcylp proteinkinázy A [39-41]. Je zřejmé, že katalytická 

podjednotka protein kinázy A je aktivována novou, na cAMP nezávislou signální 

drahou. Protože je její aktivace závislá na současné přítomnosti fermentovatelného 

substrátu a všech ostatních esenciálních nutrientů nutných pro růst, byla tato dráha 

nazvána Fermentable Growth Medium-induced (FGM) dráha [42]. K aktivaci FGM 

signální dráhy není nutné, aby proběhla fosforylace fermentovatelného cukru [43]. 

Tento závěr společně napovídá, že v buňkách existují specifické signální dráhy pro 

zprostředkování informace o detegovaných živinách, které jsou nezávislé na 

buněčném metabolismu.

1.3.2. Růst kvasinkových kultur na pevných půdách

V současné době není vývoj kvasinkových kolonií během růstu popsán tak 

podrobně, jako je tomu u vývoje kvasinkových buněk kultivovaných v kapalných 

médiích. Kolonie vykazují morfologické znaky, které jsou charakteristické pro daný 

kvasinkový kmen. Jako zajímavý fakt se jeví rozdíl mezi laboratorními kmeny 

S. cerevisiae a izolovanými přírodními kmeny. Zatímco kolonie laboratorních kmenů 

S. cerevisiae jsou hladké, přírodní kmeny tvoří strukturně bohaté kolonie; toto 

pozorování vedlo k prokázání specifických změn genové exprese při domestikaci 

"divokých" kvasinek [44].

Vývoj kolonií S. cerevisiae je dvoufázový. Začíná fází podobnou 

exponenciální fázi, která přechází ve zpomalení růstu, kdy se kolonie rozrůstá 

zejména na okraji [45]. Tato dvoufázovost byla vizualizována kultivací buněk na 

růstových plotnách obsahujících barvivo reagující na změny pH, které se při růstu 

kolonií periodicky měnilo [46]. Střídavá alkalizace a acidifikace média je 

doprovázena produkcí volného amoniaku, který slouží jako signál mezi jednotlivými 

koloniemi. Pomocí těchto signálů dochází k synchronizaci růstu kolonií a jejich 

vzájemné koordinaci; jinými slovy, mohou přepínat z acidické do alkalické fáze (ve 

které produkují amoniak) na základě signálu z okolí [47].

Přechod z acidické do alkalické fáze je provázen mnoha změnami, ať už 

metabolickými, či na úrovni exprese genů. Mimo jiné nastávají změny v expresi ESR 

(Environmental Stress Response) genů, které se typicky indukují za specifických 

stresových podmínek. Nejsilnější represe těchto genů nastává během pozdní alkalické 

fáze.
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V posledních letech provedené studie naznačují, že přechod kolonií z acidické 

do alkalické, amoniak produkující, fáze je jakýmsi únikem kolonií před kumulujícími 

se stresovými faktory způsobenými pravděpodobně nedostatkem živin. Alkalická fáze 

ovšem není poslední fází vývoje kvasinkové kolonie; během ní dochází k adaptaci 

buněk na dané stresové prostředí. Po úspěšné adaptaci totiž kolonie obnovuje růst

[48].
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2. Obalové struktury kvasinkových buněk a jejich funkce

Obalová struktura, která ohraničuje vnitřní prostor buňky, je  plazmatická 

membrána. U kvasinkových buněk není, jako u buněk živočišných, vnější strukturou, 

ale je  chráněna ještě buněčnou stěnou, která určuje tvar buněk a chrání je  před 

vnějšími vlivy, zejména při osmotickém, či mechanickém stresu. Některé rody kvasinek 

ještě tvoří na svém povrchu další vrstvu polysacharidů, tzv. pouzdro.

2.1. Pouzdro a buněčná stěna

Pouzdro vytváří pouze málo rodů kvasinek (většina basidiosporogenních a jim 

příbuzných kvasinek - např. Rhodotorula, Cryptococcus a některé askomycety, např. 

Pichia, Lipomyces). Buňky mající pouzdro tvoří obvykle sliznaté kolonie. Přítomnost 

pouzdra se prokazuje mikroskopicky negativním barvením, nebo reakcí s jódem. 

Pouzdro je tvořeno polysacharidy, které vytvářejí síť radiálně orientovaných 

mikrofibril o průměru 0,3 nm - 0,4 nm. které vycházejí od buněčné stěny. K tvorbě 

pouzdra dochází postupně s růstem pupene, maximální tloušťky dosahuje na počátku 

stacionární fáze, později se částečně od buňky odděluje. Polysacharidy pouzdra jsou 

vždy tvořeny manózou a kyselinou glukuronovou. Další sacharidy (např. xylóza, 

galaktóza, glukóza) jsou u různých druhů kvasinek v různých zastoupeních. Funkce 

pouzdra je nejasná. Studium patogenní kvasinky Cryptococcus Neoformans 

neprokázalo korelaci mezi tloušťkou pouzdra a patogenitou mikroorganismu. 

Kvasinky vytvářející pouzdra často osídlují prostředí s nedostatkem živin, což by 

napovídalo, že pouzdro může být strukturou, která zajišťuje vázání živin do blízkosti 

buňky.

Buněčná stěna kvasinek určuje tvar buněk a chrání je před vnějšími vlivy, 

zejména při osmotickém, nebo mechanickém stresu. Má také nezastupitelnou úlohu 

při dělení buněk. Podrobně byla studována struktura buněčné stěny zejména 

u kvasinek Saccharomyces cerevisiae.

Tloušťka buněčné stěny kvasinek je zhruba 150 nm -  400 nm. Od buněčné 

stěny rostlinných a bakteriálních buněk se odlišuje v chemickém složení, v existenci 

jizev jakožto důsledku pučení, v polarizaci procesů spojených se syntézou nové 

buněčné stěny a ve významu stěny při shlukování buněk.
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Obr. 4:. Model buněčné stěny kvasinek [102].

Buněčná stěna představuje až 30 % suché váhy buňky. Jejími hlavními 

komponentami jsou sacharidy a proteiny. Asi 60 % váhy buněčné stěny tvoří 

polymery glukosy (glukany), 38 % tvoří glykosilované proteiny (mannanproteiny) 

a asi 2 % polymer N-acetylglukosaminu (chitin), kterého ve stárnoucích buňkách 

přibývá. Všechny uvedené komponenty jsou vzájemně navázány kovalentními 

vazbami. Přesné zastoupení jednotlivých složek a struktura stěny závisí na růstové fázi 

a kultivačních podmínkách.

Glukany zastupují dva typy. Vláknitý ß-(l,3)-glukan a amorfní ß-(l,6)-glukan. 

Vláknitý glukan tvoří vnitřní vrstvu stěny přilehlou k plazmatické membráně; amorfní 

glukan převládá ve střední vrstvě stěny. Oba polymery lze odlišit podle jejich 

rozpustnosti v alkáliích a kyselinách. Glukany jsou zodpovědné za udržování stálého 

tvaru buňky. Mannanproteiny jsou zastoupeny ve střední vrstvě buněčné stěny, kde 

mají zřejmě strukturní roli společně s glukany. Hlavně však tvoří vnější vrstvu stěny, 

která má (dle elektronmikroskopických pozorování) kartáčovitý tvar [4]. Chitin je 

v buněčné stěně zastoupen nerovnoměrně. Je lokalizován zejména v oblasti jizev, 

kterých v průběhu života přibývá. U některých kmenů kvasinek závisí obsah chitinu 

také na kultivačních podmínkách.

Kvasinkové buňky lze obvykle relativně snadno za pomoci enzymů, které 

degradují polysacharidy buněčné stěny (komplexy glutanas a proteas), přeměnit na 

protoplasty. Protoplasty obklopené pouze plasmatickou membránou je nutné je 

udržovat v osmoticky stabilizovaném prostředí. Není-li buněčná stěna odstraněna 

úplně, hovoříme o sféroplastech.
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V procesu shlukování zřejmě hraje buněčná stěna rozhodující roli. Zřejmě se 

jedná o interakci lektinového typu, která se odehrává mezi polysacharidem
Λ i

a proteinem za přítomnosti Ca . Geneticky je kódována přítomností FLO genů, 

kterých je  dnes známo více jak 30 [4], Agregace je ovlivňována mnoha různými 

faktory, např. teplotou, hladinou živin, přítomností různých iontů, fází růstu, obsahem 

kyslíku a hodnotou pH. Toto množství ovlivňujících faktorů činí její studium velmi 

komplikovaným.

Tloušťku buněčné stěny lze ovlivňovat změnou kultivačních podmínek. 

Jedním z proměnných faktorů je koncentrace glukózy v růstovém médiu, která 

ovlivňuje jak kvalitu, tak tloušťku buněčné stěny; desetkrát nižší koncentrace glukózy 

v médiu způsobí, že buněčná stěna je asi 1,5 krát tenčí než u buněk S. cerevisiae 

kultivovaných za stejných podmínek v médiu s 2% počáteční koncentrací glukózy

[49].

2.2. Plazmatická membrána

Základní funkcí biologických membrán je  schopnost selektivně transportovat 

celou řadu relevantních látek Membránové proteiny, které umožňují transport malých 

anorganických iontů, vytvářejí díky přenosu náboje přes membránu nejen chemickou, 

ale i nábojovou nerovnováhu mezi vnějším a vnitřním prostředím, jejíž důsledkem je  

rozdíl elektrických potenciálů mezi vnější a vnitřní stranou membrány, tzv. 

membránový potenciál.

Další, neméně důležitou a zajímavou skupinou membránových proteinů jsou  

transportéry zajišťující tzv. mnohočetnou lékovou rezistenci. Tyto transportéry aktivně 

odstraňují z buněk cizorodé látky a tím umožňují rezistenci buněk vůči širokému 

spektru různých strukturně a funkčně odlišných látek

Plazmatická membrána odděluje buňku od vnějšího prostředí a membrány 

uvnitř eukaryotické buňky ohraničují jednotlivé intracelulámí organely.

Biologická membrána tvořena dvojnou vrstvou membránových lipidů 

(o tloušťce zhruba 4 nm - 12 nm), což jsou nejčastěji amfifílní molekuly s tzv. polární 

hlavičkou a dvěma nepolárními řetězci. Polární hlavičky jsou v této struktuře 

orientovány vně, tj. směrem do vodného prostředí, zatímco nepolární konce jsou díky 

hydrofobní interakci orientovány směrem dovnitř dvojné vrstvy.
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Na lipidovou dvojvrstvu tvořící biologické membrány již není nahlíženo jako 

na homogenní fluidní dvojvrstvu, ale jako na mozaiku různých domén tvořených 

odlišnými lipidy a proteiny. Domény, které obsahují vysoký podíl sfingolipidů 

a sterolů, se nazývají lipidové rafty. Dříve se raťty považovaly za třídící platformu 

proteinů v buňkách epitelu, nicméně současné poznatky ukazují, že lipidové rafty jsou 

běžnou součástí plazmatické membrány ve většině, pokud ne dokonce ve všech, 

eukaryotních buňkách. S lipidovými rafty jsou asociovány také membránové 

transportéry [50]. Především se jedná o membránovou ATPázu Pm alp [51-54], uracil 

permeázu Fur4p [55] a dvě aminokyselinové permeázy, C anlp a Tat2p [56, 57], Stále 

více se ukazuje, že lipidové rafty se účastní mnoha buněčných procesů, kdy 

nezastupitelnou roli hrají při transportu nově syntetizovaných proteinů na místo určení 

[58].

Obr. 5A, B: Model biologické membrány (A): Model lipidové dvojvrstvy tvořené 
DPPC (di-palmitoyl-fosfatidylcholinem). (B): Počítačový model 128 molekul DPPC 
uspořádaných do dvojné vrstvy v přítomnosti molekul vody, které nejsou pro názornost 
zobrazeny [111].

Membránové lipidy, z nichž jsou biologické membrány složeny, je  na základě 

rozdílné chemické povahy možné rozdělit na několik základních skupin: fosfolipidy 

(neboli fosfoacylglyceroly), plasmalogeny, sfmgolipidy, glykolipidy (tj. cerebrosidy 

a gangliosidy) a steroly.

Nejhojněji zastoupenými membránovými lipidy jsou fosfoacylglyceroly 

(fosfolipidy). Nebereme-li v úvahu steroly, které se svou chemickou povahou 

podstatně liší od ostatních membránových lipidů, jsou všechny molekuly 

membránových lipidů amfifilní, tzn. že mají hydrofilní hlavičku, která je  obvykle
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navázána esterovou vazbou na fosfát navázaný rovněž esterovou vazbou na příslušný 

alkohol a jeden či dva hydrofobní uhlovodíkové řetězce vyšších mastných kyselin 

navázané na alkohol obvykle taktéž esterovou vazbou. V přírodních lipidech mají tyto 

acyly většinou sudý počet uhlíkových atomů a jsou-li nenasycené, dvojné vazby jsou 

izolované a obvykle v cis konfiguraci. Skupiny tvořící polární hlavičky jsou nejčastěji: 

ethanolamin, cholin, serin, glycerol, inositol, eventuelně mono-, di- či oligosacharidy 

v případě lipidů patřících mezi cerebrosidy a gangliosidy.

Obr. 6: Strukturní vzorce: l-stearoyl-2-oleoyl-fosfatidylcholin (A), 1,2- distearoyl- 
fosfatidylethanolamin (B), 1,2- distearoyl-fosfatidylserin (C) a cholesterol (D)

Variabilita chemického složení membránových lipidů není samoúčelná, ale 

má své opodstatnění; některé membránové lipidy mají specifickou funkci (např. 

gangliosidy plní často funkci membránových receptorů). Změnou skladby 

membránových lipidů je  buňka schopna regulovat např. prostupnost membrány a tím 

eliminovat nežádoucí vlivy přicházející z vnějšího prostředí. Nejběžnějším typem 

membránového lipidu je u drtivé většiny buněk fosfatidylcholin. Kvasinky 

S. cerevisiae mají následující skladbu membránových lipidů (v molámích %) [59]:
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fosfatidylcholin 27 %

fosfatidylethanolamin ) 0 % 

fosfatidylserin 14 %

steroly 40 %

ostatní 9 %

U živých buněk, které se musí přizpůsobovat neustále se měnícím vnějším 

podmínkám, se stále znovu nastavují nové délky řetězců a dvojné vazby tak, aby 

fluidita membrány byla na stále stejné, pro buňku optimální, úrovni. Svou roli hraje 

například při nastavení optimálních podmínek pro pohyb a vzájemnou interakci 

membránových proteinů, což má velký význam v buněčné signalizaci. 

Pravděpodobně má vliv na fúzi membrán a následné míšení jejich molekul [60].

Membránové proteiny plní většinu specifických funkcí membrány. Zajišťují 

transport specifických živin, metabolitů, či iontů přes lipidovou dvojnou vrstvu, 

některé fungují jako receptory, které detegují chemické signály z okolí buňky a které 

dále předávají dovnitř, jiné ukotvují membránu k makromolekulámím strukturám 

a další pracují jako enzymy katalyzující specifické chemické reakce. Každý typ 

buněčných membrán obsahuje jinou sadu proteinů odrážející specifickou funkci dané 

membrány. Membránové proteiny dělíme podle jejich poloze vůči membráně.

transmembránová

Obr. 7: Schéma lipidní dvojvrstvy s proteiny tvořeným šroubovicemi a soudkovitým 
ß-listem [60].
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Integrální proteiny se těsně vážou k membráně hydrofobními vazbami 

a mohou být z membrány separovány pouze membránu rozrušujícími činidly (např. 

tenzidy a organická rozpouštědla). Tzv. transmembránové proteiny membránu 

překlenují; jejich peptidové řetězce procházejí lipidovou dvojvrstvou většinou jako 

pravidelná a-šroubovice [60]. Složitější proteiny (např. póry) tvoří peptidový řetězec, 

který membránu protíná několikrát a kde se vyskytuje jak struktura α-šroubovice, tak 

struktura β-skládaného listu. Ačkoliv je α-šroubovice nejběžnější podobou, ve které 

peptidový řetězec prochází membránou, některé peptidové řetězce mohou překonávat 

membránu jako tzv. ß-soudek, kdy je klasická struktura β-skládaného listu zakřivena 

a tvoří plášť válce (např. porinové proteiny ve vnější membráně mitochondrií, 

chloroplastů a v membráně některých bakterií).

Integrální proteiny jsou amfifilní. Části procházející nepolárním vnitřkem 

membrány mají na svém povrchu převážně hydrofobní skupiny aminokyselin. 

Hydrofilní skupiny pak bývají často ukryty uvnitř; jako výstelka hydrofilních kanálů. 

Části proteinu vystavené vnitřnímu a vnějšímu vodnému prostředí jsou polární. Pohyb 

integrálních proteinů v membráně je omezen. Nepředpokládá se možnost překlápění 

(flip-flop). Laterální difúze je také značně snížena (oproti stavu ve vodě cca 102 až 104 

krát), některé proteiny jsou dokonce vůči membráně zcela imobilní (jsou vázány na 

cytoskelet a mohou se pohybovat pouze podél jeho vláken).

Periferní proteiny se váží na povrch membrán (většinou na jejich integrální 

proteiny) zejména elektrostatickými silami a vodíkovými můstky. Periferní proteiny 

jsou stabilní ve vodných roztocích a nevážou na sebe lipidy (např. cytochrom c).

2.3. Transportní proteiny

Nízkomolekulámí nepolární sloučeniny (uhlovodíky apod.) a plyny (O2, N2, 

H2, CO2) procházejí membránou nespecificky prostou difúzí, která se řídí 1. Fickovým 

zákonem. Malé polární molekuly procházejí membránou díky nepravidelnostem 

v lipidické dvoj vrstvě, kde dočasně vznikají díky pohybu dlouhých uhlovodíkových 

řetězců volná místa. Ukázalo se, že četnost jejich výskytu ovlivňuje membránový 

potenciál, čehož se využívá při zavádění velkých molekul do buněk (metoda 

elektroporace).

Biologické membrány jsou málo propustné pro látky o vyšších molekulových 

hmotnostech a pro většinu látek polárního, či iontového charakteru. Transportní
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proteiny jsou nutné ke zprostředkování přenosu jak iontů (např. K . N a \  Ca' , Cl ), 

pro buňku esenciálních nutrientů, tak k detoxifikaci intracelulámího prostředí od 

cizorodých látek, či k odstraňování různých metabolitů (pyruvátu. aminokyselin, 

sacharidů a nukleotidů).

ionty

H+, Na", HCOj, 
K+, Ca2*, Cl', Mg3*

vétši nenabité 
polární molekuly

aminokyseliny, glukóza, 
nukleotidy

malé nenabité 
polární molekuly

malé hydrofobní 
molekuly

H3O, glycerol, ethanol 0 2, C02, N2, benzen

Obr. 8: Relativní propustnosti membrány pro jednotlivé skupiny molekul [102]

Zprostředkovaný transport probíhá díky činnosti více či méně specifických 

transportních proteinů. Tento typ přenosu lze charakterizovat některými typickými 

znaky; jedná se o možnost popisu staturační kinetiky (rychlost transportu závisí na 

rozdílu koncentrací transportované látky, má hyperbolický tvar a lze z ní odečíst 

limitní rychlost), dále pak o vysokou specifitu a o možnost inhibovat transport 

kompetitivním, nebo nekompetitivním inhibitorem. Zprostředkovaný transport se dále 

dělí podle termodynamických vlastností transportního systému na aktivní a pasivní, či 

podle stechiometrie transportního procesu (do poznámky dolů: uniport - zahrnuje 

pohyb jen jediné molekuly, symport - zahrnuje transport dvou rozdílných molekul 

jedním směrem, antiport - zahrnuje transport dvou rozdílných molekul opačným 

směrem).

Aktivní transport dělíme podle zdroje energie dále na aktivní transport na 

primární (zdrojem energie je často hydrolýza ATP, či jiný zdroj volné energie) 

a transport sekundární, který využívá energizovaného stavu cytoplazmatické 

membrány (je umožněn spřažením s transportem další látky (u kvasinek především 

H+). který probíhá na úkor energie poskytované přímo katabolickým procesem).
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2.3.1 Transport iontů

Ionty, pro které je plazmatická membrána téměř nepropustná, prostupují 

membránou buďto pasivně membránovými kanály, prostřednictvím přenašečů, nebo 

aktivně.

Membránové kanály patří mezi pasivní, nicméně specifické, transportní 

systémy. Transportují převážně kationty (vzácněji elektroneutrální molekuly 

aanionty) po jejich koncentračním spádu, nebo podle rozdílu elektrochemického 

gradientu na obou stranách membrány. Takové kanály jsou buď otevřené, nebo jsou 

regulovány vazbou specifického ligandu, změnou elektrického napětí přes membránu, 

nebo mechanicky. Pasivně, membránovými kanály membránou procházejí nejvíce 

ionty Na+, K+, Ca2+ a C l\ Membránové kanály mají ve srovnání s přenašečovými 

proteiny velkou výhodu ve vysoké rychlosti transportu. Jedním kanálem může za 

sekundu projít více než milión iontů, což je více než 1000 krát větší rychlost průchodu 

než v přenašečových systémech [59].

Ionofory jsou látky, které podstatně zvyšují propustnost membrány pro 

jednotlivé ionty. Jsou to organické molekuly rozličných typů, mnohé z nich jsou 

antibiotika. Tyto látky zprostředkovávají pasivní transport iontů membránou až do 

případného vyrovnání koncentrací daného iontu na obou stranách membrány. Mohou 

tvořit kanály (nebývají příliš specifické), nebo fungovat jako přenašeče. Přenašeče 

a kanálotvomé ionofory lze experimentálně rozlišit podle charakteru závislosti jejich 

funkce na teplotě.

K. ionoforům přenašečového charakteru patří např. valinomycin (antibiotikum 

produkované bakterií Strepomyces Fulvissimus, které váže K+), nebo CCCP 

(karbonylkyanid-3-chlorofenylhydrazon), který váže H+ a narušuje protonový 

gradient přes membránu.

NC CN

N
\

NH

Cl

Obr. 9: Strukturní vzorec CCCP
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Aktivní transport je často spřažen s hydrolýzou ATP, nebo jiným zdrojem 

volné energie (např. s oxidací substrátu na vnitřní mitochondriální membráně). Tímto 

způsobem jsou transportovány ionty jako Na+, K+, Ca2+, a FT.

Kvasinky, rostlinné buňky, houby a bakterie vytvářejí pomocí protonových 

pump v plazmatické membráně gradient H+. Tyto pumpy odčerpávají protony H+ 

z vnitřního prostředí buněk a tím okyselují (snižují) pH v okolí buňky [60]. Ionty
Λ  I ^

Ca , podobně jako Na , jsou v cytosolu udržovány v nižší koncentraci než 

v extracelulámím prostředí. Koncentrace iontů Ca2+ je regulována ATPázou; tato 

regulace je mimořádně důležitá, neboť ionty Ca2+ se můžou vázat k jiným funkčním 

molekulám v buňce a měnit tak jejich aktivitu.

Pro efektivní odstraňování Na+ z buněk používají kvasinky převážně aktivní 

transportní systémy, zejména ATPázy a Na+/H+ antiportery. Na+/ATPáza kódovaná 

genem ENA1 je aktivní zejména v případě alkalického vnějšího prostředí, Na+/H+ 

antiporter kódovaný genem NHA1 je aktivní při nižších hodnotách extracelulámího 

pH [61,62].

Draselné kationty K+ jsou v kvasinkách aktivně transportovány do buněk, kde 

je udržována jejich vysoká koncentrace oproti extracelulámímu prostředí, neboť tyto 

ionty jsou významné pro celou řadu vnitrobuněčných procesů. Aby buňky byly 

schopné udržovat vysokou koncentraci draslíku vcytoplazmě (a současně vysoký 

poměr K+/Na+ koncentrací), mají k dispozici celou řadu příslušných transportních 

systémů. Disfunkce těchto transportérů je v případě změn v osmolaritě vnějšího 

prostředí pro buňku letální. Vstup iontů K+ do buněk je zajišťován především dvěma 

aktivními transportéry Trklp aTrk2p a prostřednictvím dvou kanálů Toklp a Nsclp 

[63-65]. Optimální intracelulámí koncentrace K+ je 200-300 mM, zatímco v běžném 

prostředí je koncentrace obvykle řádově mikromolámí [66].

Díky aktivnímu transportu pumpami a dalšími přenašeči se koncentrace iontů 

na obou stranách membrány udržuje daleko od rovnováhy. Proto při otevření kanálu 

začnou tímto kanálem rychle proudit ionty. Nárazový tok iontů představuje impuls 

elektrického náboje buď směrem do buňky nebo z ní. Tok iontů změní napětí přes 

membránu -  tzv. membránový potenciál, a ten změní elektrochemické hnací síly, 

které způsobí transmembránový pohyb všech ostatních iontů.



Membránový potenciál

Membránový potenciál, který závisí na distribuci náboje, vzniká jako 

důsledek mnoha transmembránových procesů souvisejících s polopropustností 

membrán. Jeho existence je nezbytná pro udržení fyziologických procesů v buňce.

Pohyb iontů je ovlivňován jak elektrickými, tak koncentračními gradienty. 

Rovnováhu na biologických membránách většinově řídí tzv. elektrochemický 

potenciál μί [67].

μ ί = μ° + RT ln ö , + z,Fy/

kde μ® je standardní chemický potenciál dané složky, druhý člen zastupuje složku 

osmotickou a třetí složku elektrickou, kde ψ je elektrický potenciál dané fáze. 

V případě, že je na obou stranách membrány vodný roztok, je hodnota μ° pro obě 

prostředí stejná. Elektrický potenciál ψ není závislý na složce, ale pouze na fázi. 

Existuje tedy jediná veličina, membránový potenciál Δψ, charakterizující potenciálový 

rozdíl mezi fázemi na obou stranách. K rovnováze na membráně dojde při vyrovnání 

elektrochemických potenciálů pro všechny složky, pro něž je membrána propustná, 

přičemž hraje roli míra propustnosti membrány pro danou složku (například vyšší pro 

K+ než pro Cl"). Difúzí přes membránu se budou měnit aktivity všech difuzibilních 

částic a současně se může ustavovat nenulový potenciálový rozdíl Δψ. Teprve 

rovnovážný stav osmotického a elektrochemického gradientu vytvoří klidovou situaci 

na plazmatické membráně [68].

V klidovém stavu je uvnitř buňky více záporných iontů. Vzniklý rozdíl se 

nazývá klidový membránový potenciál Δψ= ψιη-ψ0111; tento je součtem rovnovážných 

potenciálů všech iontů. Snížení membránového potenciálu (Δψ) znamená depolarizaci 

membrány (je méně záporný), naopak, jeho zvýšení hyperpolarizaci membrány (je 

více negativní).

Měření membránového potenciálu u kvasinkových buněk přímými, 

klasickými metodami je obtížné; díky malým rozměrům buňky při použití 

mikroelektrod, či kvůli pomalému ustalování rovnováhy při použití radioaktivně 

značených lipofilních kationtů.

Měření pomocí fluorescenčních potenciometrických sond nemá výše uvedené 

nevýhody; je neinvazivní s relativně rychlou odezvou na změny membránového 

potenciálu v buněčné suspenzi (O kapitoly 3. a 4.7.).

31



2.3.2. Transport nutrientů a metabolitů

Kvasinky S. cerevisiae přednostně metabolizují mono- a disacharidy před 

ostatními zdroji uhlíku. Protože plazmatická membrána není pro cukry volně 

prostupná, musí existovat mechanismy, jak se cukry dostanou do intracelulámího 

prostředí. Kvasinkové „sacharidové“ transportéry lze rozdělit do dvou skupin -  na tzv. 

glukózové a galaktózové. Mechanismem u obou skupin je usnadněná difúze.

V případě „glukózových“ transportérů, které přenášejí také fruktózu a manózu, 

byly identifikovány dvě skupiny. Aktivita nízkoafinitních transportérů je nezávislá na 

přítomnosti aktivních kináz na rozdíl od vysokoafinních transportérů, jejichž aktivita 

je na těchto enzymech závislá. Geny SNF3, HXT1 a HXT2 kódují proteiny, které mají 

vysokou substrátovou afinitu, a které jsou reprimovány velmi vysokou koncentrací 

glukózy v médiu. Jsou známy další transportéry kódované geny HXT3 až HXT7, které 

také přenášejí cukry přes membránu a jsou považovány za transportéry s nižší 

afinitou. Pokud je v okolním prostředí buněk zaznamenána zvýšená koncentrace 

glukózy, dochází k prudkému nárůstu exprese genu HXT1 [69 - 71].

Transport galaktózy je  zprostředkován proteinem Gal2p. Exprese příslušného 

genu GAL2 je indukována přítomností galaktózy a reprimována glukózou. 

Disacharidy jsou přenášeny přes plazmatickou membránu H+ symportem, který závisí 

na elektrochemickém protonovém gradientu a není závislý na přítomnosti ATP [70].

Z dalších zdrojů uhlíku uveďme glycerol, jehož přenos přes membránu je 

zajištěn zejména proteinem Fpslp. Tento kanál je zodpovědný za regulaci 

intracelulámího obsahu glycerolu během osmotického šoku. Jeho kinetika ukazuje, že 

se jedná o pasivní transport volnou difúzí [72]. Kromě tohoto kanálu existují na něm 

nezávislé transportní systémy fungující jako H+ symport [73]. Tyto kanály jsou 

kódované geny GUP1 a GUP2, přičemž protein Guplp je esenciální v případě, že 

kvasinky rostou na glycerolu jako jediném zdroji energie [74]. Dalším ze známých 

transportérů zajišťujících aktivní transport glycerolu je protein Stllp, jeho přítomnost 

je indukována osmotickým stresem a exprese jemu příslušného genu je reprimována 

glukózou [75].

Aminokyseliny jsou transportovány Gaplp permeázou, která současně slouží 

jako receptor jejich přítomnosti [76]. Tato permeáza není úzce specifická, mimo 

aminokyselin jsou jejím prostřednictvím přenášeny přes membránu také 

nemetabolizovatelná analoga aminokyselin. V případě resuplementace kvasinkové
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kultury aminokyselinami dochází prostřednictvím proteinu Gaplp k rychlé aktivaci 

PKA signální dráhy [76]. Kromě této nespecifické permeázy existují i další transportní 

systémy s užší substrátovou specifitou.

Agplp je obecnou permeázou pro většinu elektroneutrálních aminokyselin 

(Ala, Gly, Ser, Thr, Cys, Met, Phe, Tyr, Ile, Leu, Val, Gin a Asn). Protein Glnlp, 

který je strukturně podobný permeáze Agplp, má užší substrátovou specifitu- 

transportuje Leu, Ser, Thr, Cys, Met, Gin a Asn. Další Agplp příbuzné permeázy, 

Bap2p a Bap3p, transportují Ile, Leu, Val, Cys, Met, Phe, Tyr a Trp. Transkripce 

všech čtyř permeáz je indukována přítomností aminokyselin v médiu, nicméně se liší 

dle přítomného zdroje dusíku. Kromě proteinu Dip5p, který transportuje Glu, Asp, 

Gin, Asn, Ser, Ala a Gly, zbytek permeáz má úzkou substrátovou specifitu. Tat2p 

umožňuje transport Phe, Trp a Tyr; Put4p transportuje Ala, Gly a Pro, zatímco Canlp, 

Lyplp a, transportér s dříve neznámou funkcí, Alplp jsou specifické pro 

aminokyseliny nesoucí kladný náboj [77].

2.3.3. Nespecifický aktivní transport -  mnohočetná léková rezistence

Během stárnutí kvasinkových kultur dochází stále častěji k situacím, které 

vyvolávají buněčný stres. Pro tyto situace musí mít buňky vyvinuté mechanismy, 

pomocí kterých dokáží tyto nepříznivé podmínky překonat, či se na ně adaptovat.

Stresových faktorů existuje celá řada. Prvním přirozeným důsledkem růstu 

kvasinkové kultury je vyčerpání živin. Nejdůležitější změnou, kterou v případě růstu 

na fermentabilním substrátu toto vyčerpání přináší, je změna fermentativního 

metabolismu na respirativní. Touto změnou dochází k postupnému nárůstu 

přítomnosti volných radikálů v buňkách. Nepříznivá, stresová situace může nastat také 

v důsledku změn přicházejících z vnějšku, jako je například teplotní, či osmotický 

šok, nebo chemický stres (působení cizorodých látek).

Jedním z mechanismů, které buňkám poskytují ochranu před účinkem 

cizorodých látek, jsou transportéry podílející se na jejich aktivním odstraňování 

z cytozolu. Tyto MDR (Multi Drug Resistance) transportéry (pumpy) jsou přítomny 

v prokaryotech, v kvasinkových buňkách i v živočišných buňkách včetně lidských 

[78, 79]. MDR transportéry mají širokou substrátovou specifitu [80], u níž se 

předpokládá, že je určená spíše fyzikálními vlastnostmi transportovaných látek než
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jejich strukturou; toto tvrzení podporují např. studie aktivity P-glykoproteinu 

vypuzujícího převážně hydrofobní látky [81, 82].

MDR transportéry jsou nejčastěji rozdělovány podle zdroje energie [78, 82-84] 

na transportéry hnané proton-motorickou silou (PMF pumpy) a transportéry hnané 

energií z hydrolýzy ATP (ABC pumpy*1).

2.3.3.1. PMF pumpy

PMF pumpy jsou zařazeny podle molekulárního mechanismu transportu 

a sekvenční analýzy do několika skupin. Tzv. MFS (Major Facilitator Superfamily) 

transportéry se vyskytují u prokaryotních i eukaryotních buněk. Jsou zodpovědné za 

přenos mnoha substrátů (např. jednoduché cukry, oligosacharidy, inozitoly, 

aminokyseliny, nukleotidy, organické a anorganické ionty, metabolity Krebsova 

cyklu apod.). Studium genové sekvence kvasinek S. cerevisiae ukázalo, že i u nich 

existují homologní sekvence s bakteriálními MFS proteiny [85]. Mezi další skupiny 

patří SMR (Small Multidrug Resistance) transportéry, což jsou velmi malé 

H+ antiportery. RND (Resistance-Nodulation-Cell Division) transportéry vykazují 

širší substrátovou specifitu než pumpy typu MFS, nebo SMR [78, 81]. Existují další 

skupiny PMF transportérů, např. skupiny MIT, POT, PTR, MATE a další [82].

2.3.3.2. ABC pumpy

Transportní proteiny ABC typu se vyskytují u všech organismů od bakterií až 

po člověka. U kvasinek jsou lokalizovány v různých buněčných membránách, kde se 

účastní buněčné detoxikace, kontroly rezistence proti toxickým látkám, sekrece 

feromonů, mitochondriálních funkcí, apod. Nejlépe prostudovanými ABC transportéry 

jsou proteiny kódované geny PDR5, SNQ2 a YOR1 [86 - 91] (jejich exprese je 

kontrolována transkripčními aktivátory regulačních sítí YAP i PDR). Substrátová 

specifita těchto látek se značně překrývá [90] (O tabulka 1).

Mnohočetná léková rezistence je u kvasinek S. cerevisiae kontrolována 

regulačními sítěmi PDR a YAP, tvořenými geny PDR1, PDR3, YAP1 a YAP2. Tyto 

geny kódují transkripční aktivační proteiny, jejichž cílem jsou geny kódující proteiny, 

které se přímo podílejí na ochraně buněk. Uvedené regulační sítě jsou vzájemně 

propojené, ovlivňují se a jsou v některých případech zastupitelné (O  Obr. 10). Cílové

1 ATP Binding Cassette
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geny obou sítí samozřejmě nekódují pouze transportéry typu ABC transportéry, ale 

např. i výše zmiňované MFS transportéry.

GEN Funkce

PDR5
kontrola rezistence mj. proti cykloheximidu, ceruleninu, rhodaminu 6G a 123, 
dexametazonu, chloramfenikolu, erytromycinu, antimycinu A, azolům. 
estradiolu, zabezpečení kationtové homeostázy kvasinek v podmínkách 
iontového stresu

SNQ2
kontrola rezistence mj. proti triaziquonu, 4-nitrochinolin-N-oxidu. estradiolu, 
fenantrolinu, zabezpečení kationtové homeostázy kvasinek v podmínkách 
iontového stresu

YOR1 kontrola rezistence mj. proti oligomycinu, reveromycinu A, detoxikace 
organických aniontů obsahujících karboxylové skupiny

Tabulka 1: Substrátová specifita pump kódovaných geny PDR5, SNQ2 a YOR1.

Protein Pdr5p (délka 1511 aminokyselin [93]) je lokalizován v plazmatické 

membráně. Má vysokou toleranci k pH a je citlivý na inhibitory vanadát. specificky 

pak na oligomycin. Poločas rozpadu tohoto proteinu se udává zhruba 60 min -90 min 

[94], jeho degradace vyžaduje vakuolární proteázu [92]. Aminokyseliny, důležité pro 

substrátovou specifitu, příp. inhibici tohoto proteinu jsou lokalizovány v doménách 

vážících ATP, v transmembránových doménách, i v extracelulámích hydrofilních 

částech proteinu. Gen PDR5, kódující tento transportér, není pro buňku esenciální. 

Jeho přerušení vede k hypersenzitivitě na množství strukturně odlišných buněčných 

inhibitorů (O  některé příklady v tabulce 1). Transkripce je  indukována chemickým 

a teplotním stresem.
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Obr. 11: 3D struktura dimeru Pdr5p spočtená s rozlišením 25A. Dimer se skládá 
z membránově zakotvených domén, čtyř odstávajících stonkových domén a ze 4 laloků 
tvořících domény vázající nukleotidy, přičemž tyto domény jsou orientovány (viz 
šipky). Předpokládá se, že během katalytického cyklu s ATP dochází k jejich 
rotačnímu pohybu [110]. 

Protein Snq2 (délka 1501 aminokyselin [95]) má podobnou organizaci domén 

jako protein Pdr5p a je s ním homologní ve 40 % sekvence aminokyselin. Tyto 

proteiny jsou si i funkčně podobné a jejich substrátová specifita se částečně překrývá. 

Specifickým inhibitorem je erytrozin B, nespecifickým, společně s Pdr5p pak vanadát 

[96]. Gen SNQ2, kódující tento protein, není pro buňku esenciální. Jeho přerušení se 

projeví zvýšenou citlivostí buňky na NaCl, LiCl a MnCli (přerušení genu PDR5, který 

také kontroluje kationtovou homeostázu kvasinek se neprojeví tak výrazně). 

Protein Yorlp (1477 aminokyselin) je také citlivý na vanadát a oligomycin. 

Jeho ATPázová aktivita je oproti proteinu Pdr5p asi 15 krát nižší [97]. Mutace, nebo 

přerušení genu YORl kódujícího tento transportér se projeví hypersenzitivitou 

k oligomycinu, odtud pochází jeho název (yeast oligomycin resistance). 

2.3.4. Další mechanismy membránového transportu 

Exocytóza je proces, který umožňuje přenášet přes membránu řadu látek 

s poměrně vysokou molekulovou hmotností. Řada těchto látek je syntetizována, či 

skladována ve váčcích v endoplazmatickém retikulu, jehož membrána má podobné 

složení jako plazmatická membrána. Po příslušném signálu se obě membrány spojí 

a obsah váčku se vylije do extracelulárního prostoru. Tento proces se nazývá 

exocytóza [67]. 

Endocytóza, která je opačným procesem, začíná vazbou ligandu na 

membránový receptor, který je poté iniciátorem další kaskády dějů vedoucích k tvorbě 
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klathrinového (do poznámek: vysoce konzervativní specifická bílkovina) váčku 

obsahujícího přenášený ligand. Další procesy probíhající po přenesení tohoto váčku 

přes membránu se různí podle účelu, za jakým byl daný ligand transportován.

Skupinová translokace je zajištěna pomocí enzymů, které mění kovalentní 

strukturu přenášené látky ať již trvale, nebo pouze dočasně na dobu transportu přes 

membránu.

Plazmatická membrána neodděluje jednotlivé prostory pouze z hlediska 

přenosu hmoty, ale také je bariérou při přenosu informace. Protože přenos signálů je 

základní podmínkou buněčné adaptability a komunikace, je v plazmatické membráně 

lokalizováno mnoho systémů, které tok informací do buňky (a samozřejmě také 

opačným směrem) zajišťují.
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3. Sledování změn kvasinkových kultur během kultivace, měření 

membránového potenciálu a aktivity MDR pump během růstu

Jedním z důvodů, proč nebyly obsáhleji prováděny studie změn aktivity MDR 

pump během růstu, byla absence vhodné metody, která by postihovala s dostatečnou 

přesností rozdíly v aktivitě MDR pump za různých fyziologických podmínek. Běžně 

používané metody stanoveni např. substrátové specifity pump (zónový, nebo výsevový 

test) mají řadu nevýhod. Zónový test nám neumožňuje zjistit případné rozdíly 

v aktivitě pump buněk během různých fá zí růstu. Rutinně používaný výsevový test 

umožňuje vystavit buňky v dané růstové fázi definovanému působení ať už známé, či 

testované látky, nicméně je  to však metoda poměrně málo přesná, málo citlivá 

a zdlouhavá.

Metoda, umožňující sledovat změny jak membránového potenciálu buněk, tak 

změny v aktivitě MDR-pump, je založena na použití potenciometrické redistribuční 

fluorescenční sondy diS-C3(3) (3,3'-dipropylthiakarboxycyanin jodid). Tento fluorofor 

se řadí mezi cyaninová barviva.

Obr. 12: Strukturní vzorec fluorescenční sondy diS-C3(3)

Sonda diS-C3(3) snadno proniká membránou do buněk a její vnitrobuněčná 

koncentrace je řízena velikostí jejich membránového potenciálu. Relativní koncentraci 

sondy v buňkách odráží (při dodržení vhodných koncentračních poměrů) emisní 

spektrum měřené z buněčné suspenze díky změně spektrálních charakteristik 

a kvantového výtěžku fluorescence při vazbě sondy na vnitrobuněčné struktury 

[49,98, 99].
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Obr 13: Spektroskopické vlastnosti fluorescenční sondy d iS-C3(3) -  spektrum volné 
sondy v C -P  pufřu a vázané sondy v 5%  roztoku BSA v C -P  puířu. Spektra byla 
přepočtena na stejnou intenzitu fluorescence v jejich maximu.

Při měření tzv. barvících křivek, tj. časové závislosti sledované spektrální 

charakteristiky fluorescence na čase po přidání sondy do buněčné suspenze bylo 

zjištěno, že velikost membránového potenciálu buněk odráží jak vstupová rychlost 

sondy do buněk, tak rovnovážná koncentrace sondy v buňkách, která se ustálí po cca 

15 min -30 min [49].

Sonda diS-C3(3), pasivně vstupující do buněk podle velikosti membránového 

potenciálu, je z buněk odstraňována v případě, že buňky obsahují MDR-transportéry 

Pdr5p a Snq2p [100]; je tedy velmi vhodná i pro sledování činnosti MDR-pump 

v reálném čase [101]. Výsledkem aktivního odstraňování sondy z buněk je nižší 

rovnovážná koncentrace sondy uvnitř buněk obsahujících pumpy, než v buňkách, 

které pumpy nemají. Činnost těchto pump lze charakterizovat porovnáním barvicích 

křivek buněk, u nichž jsou geny pro příslušné pumpy deletovány, s barvicími křivkami 

buněk, které tyto pumpy obsahují. Vzhledem k tomu, že činnost pump není prakticky 

ovlivněna membránovým potenciálem [101], je možné při použití vhodných 

mutantních kmenů současně sledovat změnu membránového potenciálu a činnosti 

MDR-pump.
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doba barvení (min)

Obr. 14: Barvící křivka mutantního kmene AD 1-3 (nemá Pdr5p a Snq2p transportéry) 
v porovnání s barvící křivkou mutantního kmene US50-18C (s nadprodukcí výše 
uvedených pump).

Velkou předností této metody je možnost monitorování činnosti pump 

fyziologicky relativně nezměněných buněk (doba měření barvicí křivky je  cca 30 min 

a není nutná vysoká koncentrace barviva).
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ČÁST II.

MATERIÁL A METODY

4. Materiál a metody

4.1. Chemikálie

Glukóza, pepton a aminokyseliny (histidin, methionin, lysin, leucin, tryptofan) 

pochází od firmy Sigma-Aldrich; kvasničný extrakt a Ν,Ν-dimethylformamid (DMF) 

od firmy Fluka; bakteriologický agar a fruktóza od firmy Roth; kyselina citronová, 

hydrogenfosforečnan sodný, glycerol a ethanol od firmy Lachema; protonofor CCCP 

(karbonylkyanid-3-chlorofenylhydrazon) byl zakoupen od firmy Serva. Inhibitor 

f-TATPázy DM-11 byl syntetizován skupinou prof. Witeka (Wroclaw).

Zásobní roztoky glukózy a fruktózy (40% v H2O), glycerolu (60% v H2O), 

10 mM citrát-fosfátového pufru (pH = 6,0), ethanolu (96%), aminokyselin (2mg/lml 

v H2O) byly uchovávány při teplotě 4 °C.

Zásobní roztok CCCP (10 mM v DMF) a DM-11 (50 mM v H2O) byly 

uchovávány při teplotě -18 °C.

Zásobní roztoky fluorescenční sondy diS-C3(3) (3,3'-dipropylthiakarboxy- 

cyaiiin jodid) od firmy Molecular Probes byly uchovávány v mrazícím boxu při 

teplotě -18 °C. Koncentrace zásobních roztoků sondy: ÍO^M a 10'5M diS-C3(3) 

v ethanolu pro UV spektroskopii.

4.2. Kultivační média a roztoky

YPD a YPGagar

YPD-Chemikálie Množství YPG- Chemikálie Množství

kvasničný extrakt 10g kvasničný extrakt 10g

pepton 10g pepton 10g

agar 10g agar 10g

glukóza 20 g glycerol 20 g

destilovaná voda 1000 ml destilovaná voda 1000 ml

Tabulka 2: Složení agarových ploten použitých pro kultivaci buněk
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Kultivační média YPD, YPF, YPE a YPG

Základem všech kultivačních médií bylo médium YP (kvasničný extrakt: 

10 g, pepton: 10 g, destilovaná voda: 1000 ml). K tomuto médiu byly přidány jako 

zdroje uhlíku následující látky:

Zdroj uhlíku Výsledná koncentrace v médiu Označení

glukóza 2% YPD

fruktóza 2% YPF

ethanol 4% YPE

glycerol 3% YPG

Tabulka 3: Přehled použitých kapalných kultivačních médií s různými zdroji uhlíku.

Koncentrované médium YP

Chemikálie Množství

kvasničný extrakt 20 g

pepton 20 g

destilovaná voda 100 ml

Tabulka 4: Složení koncentrovaného média, 1 ml koncentrovaného média YP byl 
přidáván ke 20 ml buněčné kultury.

Zásobní roztok směsi aminokyselin

Aminokyseliny Množství

histidin 2 mg

methionin 2 mg

lysin 2 mg

leucin 2 mg

tiyptofan 2 mg

destilovaná voda 5 ml

Tabulka 5: I ml zásobní směsi aminokyselin byl přidán ke 20 ml buněčné kultury.
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„ Vyčerpané“ růstové médium

Vyčerpané růstové médium s vysokým obsahem metabolitů produkovaných 

buňkami během jejich růstu bylo připraveno sterilním stočením a odstraněním 

kvasinkových buněk BY4742 kultivovaných v médiu YPD po dobu cca 90 hod.

Citrát-fos/átový pufr (C-P)

Chemikálie Množství

Na2HP04-12H20 3,6 g

destilovaná voda 1000 ml

Tabulka 6: Složení C-P pufřu. Nastavení požadovaného pH=6 provedeno titrací 
koncentrovaným roztokem kyseliny citrónové na pH metru Delta 350 (firma Mettler- 
Toledo).

4.3. Biologický materiál - použité kvasinkové kmeny

Kmen Genotyp Zdroj

BY4742 ,} MATa, his3Al, leu2A0, lys2A0, ura3A0 EUROSCARF
coll.

BY4742 Apdr5 2) MATa, his3Al, leu2A0, lys2A0, 
ura3A0, YOR153w::kanMX4

EUROSCARF
coll.

BY4742 Asnq2 3) MATa, his3Al, leu2A0, lys2A0, 
ura3A0, YOROl 1 w::kanMX4

EUROSCARF
coll.

IL125-2B 4) MATa, hisl Uni. Cath. de 
Louvain

ADl-35) MATa, PDR1-3, ura3, hisl, 
yorlA::hisG, snq2A::hisG, pdr5A::hisG

Uni. Cath. de 
Louvain

d t x ii6) divoký kmen Přírod, fakulta 
UK

Tabulka 7: Přehled použitých kvasinkových kmenů S. cerevisiae.

divoký kmen
2) mutant postrádající pumpu Pdr5p
3> mutant postrádající pumpu Snq2p
4) divoký kmen, "prarodič" AD 1-3
5) mutant postrádající pumpy Pdr5p, Snq2p a Yorlp
6) divoký kmen, v předešlých studiích označován jako RXII
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4.4. Příprava a uchovávání kvasinkových kultur

Buněčné kultury byly uchovávány při teplotě -78 °C v 60% glycerolu s příměsí 

glukózy, kvasničného extraktu a peptonu. Sterilní kličkou byly přeneseny na čerstvě 

připravený agar a kultivovány 2 dny při teplotě 30 °C. Misky s narostlou buněčnou 

kulturou byly poté uchovávány v lednici při teplotě 4 °C po dobu maximálně jednoho 

měsíce.

Pěstování buněk bylo prováděno standardním způsobem (např. [103]). Malé 

množství zásobní kultury bylo přeneseno sterilní kličkou do sterilního tekutého média 

(YPD, YPG nebo YPE v závislosti na požadavku daného experimentu). Buňky byly 

aerobně kultivovány v reciproké třepací lázni 16 hodin při 30°C (třepací lázeň 

GFL 1083). Do 20 ml (popř. 50 ml) čerstvého média s příslušným zdrojem uhlíku 

(O kapitola 4.2.) byl přidán takový objem inokula, aby výsledná koncentrace buněk 

byla 2,5.106 buněk/ml (odpovídající hodnota O.D.578 = 0,1). Kvasinky byly 

kultivovány v třepací lázni při 30°C. Doba kultivace byla volena podle cílů 

experimentů.

Po dané době kultivace byl odebrán vzorek buněk pro stanovení optické 

hustoty narostlé kultury. Optická hustota byla měřena při vlnové délce λ= 578 nm 

( O .D .5 7 8 ) .  U hustých suspenzí (O.D. > 0,5), byl nutné vzorek naředit.

4.5. Příprava buněk pro fluorescenční měření

Buňky byly dvakrát promyty destilovanou vodou a resuspendovány v citrát- 

fosfátovém (10 mM) pufru o pH = 6 . Do fluorescenční kyvety s 3 ml pufru byl přidán 

takový objem buněčné suspenze, aby výsledná optická hustota vzorku byla rovna 0 , 1 .

4.6. Stanovení počtu permeabilizovaných buněk v suspenzi pomocí
fluorescenční sondy propidium jodid

Promyté buňky byly zahuštěny centrifugací v C-P pufru na O.D.578 ~ 15. Na 

podložním sklíčku byl smíchán 1 μΐ buněčné suspenze s 0,3 μΐ 34 mM propidium 

jodidu7). Mikroskopickým pozorováním bylo stanoveno procentuální zastoupení 

permeabilizovaných (intenzivně fluoreskujících) buněk v suspenzi. Měření bylo

7) Do živých buněk vstupuje fluoresceční sonda propidium jodid pouze v zanedbatelném množství. 
Intenzivně se barvi pouze buňky s porušenou cytoplazmatickou membránou. Této vlastnosti využíváme 
pro stanovení podílu permeabilizovaných buněk v suspenzi.
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prováděno na fluorescenčním mikroskopu Olympus IX-70, zvětšení 600x, filtr: pro 

FITC (excitace 470 nm, emise nad 505 nm, vodní imerze).

4.7. Měření barvení buněk fluorescenční sondou diS-C3(3) -  metoda barvících
křivek

Kladně nabitá fluorescenční sonda diS-C3(3) vstupuje do buňky díky 

přítomnosti záporného potenciálu uvnitř a interaguje s cytosolickými komponentami 

(O kapitola 3.)· Zvyšování koncentrace sondy v buňce je opticky detegovatelné; je 

doprovázeno nárůstem celkové intenzity fluorescence za současného posuvu emisního 

spektra do červené oblasti díky vazbě sondy na cytosolické komponenty v buňce 

(O obr. 13).

Barvicí křivkou (O obr. 14) rozumíme závislost polohy maxima (Xmax) nebo 

intenzity ( I max) fluorescenčního signálu ve vzorku na čase od přidání fluorescenční 

sondy k buněčné suspenzi.

Výsledná koncentrace fluorescenční sondy ve vzorku byla u většiny 

experimentů 2.10'7 M. Měření byla prováděna při pokojové teplotě za občasného 

míchání. Fluorescenční spektra byla měřena na spektrofluorimetru FluoroMax 2 

(Jobin-Yvon, SPEX). Excitační vlnová délka byla 531 nm a emisní spektrum bylo 

měřeno v rozsahu 560 nm - 590 nm; proměření jednoho spektra trvalo 20 s. Při měření 

spekter bylo rozptýlené záření eliminováno pomocí emisního filtru (cut off 540 nm).

Barvící křivky byly fitovány podle rovnice

kde λπ,3χες reprezentuje rovnovážnou polohu emisního maxima a C2 rychlost změny 

této polohy. V práci dále používáme parametr λ π ,^  [112, 113], který dobře 

charakterizuje rovnováhu mezi pasivním, potenciálově závislým, vstupem sondy do 

buněk a jejím aktivním odstraňováním způsobeným Pdr5p a Snq2p transportéry 

z rodiny MDR pump [99,101].
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ČÁST III

VÝSLEDKY A DISKUSE

5. Specifikace úkolů disertační práce

Předkládaná disertační práce navazuje na výsledky získané během posledních 

let na školícím pracovišti pomocí fluorescenční metody, která umožňuje s vysokou 

citlivostí měřit současně změny membránového potenciálu a aktivity MDR pump 

u kvasinek. Vzhledem k tomu, že ja k  velikost membránového potenciálu, tak aktivita 

MDR pump jsou silně závislé na fyziologickém stavu kvasinek [100, 103], byly oba 

tyto parametry použity pro charakterizaci vývoje kultur divokých kmenů kvasinek 

Saccharomyces cerevisiae.

Pro nalezení některých nových obecných zákonitostí vývoje kvasinkových 

kultur bylo nutné podrobně prostudovat chování několika divokých kmenů kvasinek

S. cerevisiae (DTXII, IL 125-2B a BY4742) v různých stádiích růstu a za různých 

růstových podmínek. V práci jsme se soustředili zejména na objasnění následujících 

klíčových otázek:

1.(A) Je prokázaná výrazná závislost aktivity MDR pump Pdr5p a Snq2p na fázi 

růstu u buněk divokého kmene S. cerevisiae IL 125-2B v kapalném médiu YPD, 

tj. vysoká aktivita v exponenciální a nulová v post-diauxické fázi růstu 

[100,103], OBECNÝM RYSEM divokých kmenů kvasinek S. cerevisiae, nebo 

je  tato pozorovaná skoková změna aktivity pump během přechodu kvasinkové 

kultury do post-diauxického růstu SPECIFICKÝM RYSEM buněk pouze 

určitého genetického základu?

(B) Je tento průběh aktivity pump specifický pro růst buněk v médiu s glukózou, 

nebo je j lze pozorovat také při kultivaci buněk s jinými fermentovatelnými 

zdroji uhlíku, např. s fruktózou? (O  kapitola 5.2.2.1)

2. (A) Jakým způsobem se mění velikost membránového potenciálu během růstu

kvasinkové kultury v kapalném médiu YPD? Jaký vliv na Δ Ψ  buněk 

má adaptační DIA UXICKA FÁZE růstu a zejména pak DLOUHODOBÁ 

KULTIVACE (hladovění)?

46



(B) Existují rozdíly ve velikosti membránového potenciálu u divokých kmenů 

kvasinek s odlišným genetickým základem? (O  kapitola 5.2.2.1)

3. Jak závisí membránový potenciál a aktivita pump Pdr5p a Snq2p na ZDROJI 

UHLÍKU (fermentovatelný/nefermentovatelný), tj. na METAB0L1CKĚM 

STAVU buněk (fermentující/respirující)? (O  kapitoly 5.2.2., 5.4)

4. Je stimulační úloha glukózy při obnově aktivity pump u respirujících buněk 

s nulovou aktivitou [100, 103] JEDINEČNÁ, nebo podobný efekt mají i jiné 

cukry (např. fruktóza)? (O  kapitola 5.4.)

5. Existuji ještě JINÉ REGULAČNÍ FAKTORY, které se uplatňují při obnově 

aktivity MDR pump po přidání cukrů krespirujícím buňkám? (O  kapitoly

5.4.4. - 5.4.6.)

Jak vyplývá z principu fluorescenční metody (O kapitoly 3. a 4.7., [100, 101]), 

je pro sledování vlivu různých faktorů na změnu membránového potenciálu a aktivity 

pump PdrSp a Snq2p buněk testovaného kmene nutné, aby byl k dispozici také 

ISOGENNÍ „BEZPUMPOVÝ“ MUTANTNÍ KMEN, který se od rodičovského 

kmene liší pouze tím, že má deletované geny kódující Pdr5p a Snq2p (APdr5, ASnq2). 

Bohužel příprava těchto mutantů, jejichž barvení je v metodě používáno jako 

negativní kontrola (poskytující informace pouze o velikosti membránového 

potenciálu), může být v případě divokých kmenů (často diploidních) obtížná.

V takových případech je potřeba nalézt alternativní způsoby, jak získat 

informace o změnách membránového potenciálu:

1. Jednou z možností pro stanovení úrovně obarvení buněk podle ΔΨ je použití 

NEISOGENNÍHO BEZPUMPOVÉHO KMENE, např. S. cerevisiae AD 1-3 

(viz [100, 103]).

2. Jsou-li k dispozici ISOGENNÍ „JEDNOPUMPOVÉ“ MUTANTNÍ KMENY, 

které mají deletován pouze jeden z dvojice genů (Apdr5 nebo Asnq2), lze 

TEORETICKY při použití vysoké koncentrace sondy docílit toho, že se 

úroveň obarvení těchto jednopumpových mutantů bude díky saturaci pump 

blížit barvení bezpumpových mutantů podle ΔΨ.

3. Použití SPECIFICKÝCH INHIBITORŮ těchto pump představuje velmi 

elegantní způsob sledování potenciálových změn. Je však třeba mít na zřeteli,
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že tyto látky mohou ovlivňovat i transportní procesy v buňce, které se účastní 

tvorby a udržování membránového potenciálu.

Díky nedostupnosti isogenních bezpumpových mutantů divokých kmenů 

IL125-2B, DTXII a BY4742 testovaných v disertační práci byly pro sledování změn 

jejich membránového potenciálu použity první dva alternativní způsoby.

5.1. Charakterizace vývoje kvasinkových kultur v kapalném médiu pomoci 
jejich růstového profilu

K základním charakteristikám vývoje kvasinkových kultur v kapalném médiu 

patří průběh růstu kultury (růstová křivka), který lze sledovat stanovením nárůstu 

počtu buněk v pravidelných časových intervalech od zaočkování kultury (O kapitola

1.3.1.). Je známo, že průběh růstové křivky závisí na celé řadě faktorů, např.:

• teplota kultivace,

• přístup kultury ke kyslíku,

• SLOŽENÍ RŮSTOVÉHO MÉDIA (bohaté vs. minimální, fermentovatelný vs. 

nefermentovatelný zdroj uhlíku),

• GENETICKÝ ZÁKLAD KVASINKOVÉHO KMENE.

Pro sledování zákonitostí, kterými se řídí velikost membránového potenciálu 

a aktivita MDR pump u buněk testovaných kmenů během jejich vývoje v kapalném 

médiu za různých podmínek růstu, bylo nezbytné podrobně proměřit odpovídající 

růstové křivky.

5.1.1. Růstové křivky kvasinek v bohatém médiu s fermentovatelným zdrojem 
uhlíku

Jak je patrno z obr. 15A, růstové křivky kmenů DTXII, BY4742, IL125-2B 

a AD 1-3 v bohatém médiu YPD (identické podmínky růstu) se výrazně liší. Po 

dlouhou dobu kultivace (až 60 hodin) přetrvávají rozdíly v optických hustotách, do 

nichž kvasinkové kmeny dorůstají, a dosažení diauxické růstové fáze u nich nastává 

v odlišných časech. Nejdříve dosáhne diauxie diploidní kmen DTXII, nejpozději 

bezpumpový kmen AD 1-3, u kterého dochází k pomalejšímu vyčerpání glukózy 

z růstového média v porovnání s divokými kmeny v důsledku nižší spotřeby ATP díky 

nepřítomnosti pump Pdr5p, Snq2p a Yorlp [100]. Znamená to tedy, že testované
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kmeny procházejí jednotlivými fázemi růstu (exponenciální, diauxická, a post- 

diauxická) různě rychle, což je zřejmě důsledkem jejich odlišného genetického 

základu.

Obr. 15A, 15B: Růstové křivky Saccharomyces cerevisiae divokých kmenů BY4742, 
DTXII, IL125-2B, mutantního kmene ADI-3 a jednopumpových deletantů kmene 
BY4742 APDR5 a ASNQ2 kultivovaných v bohatém médiu s glukózou58' jako 
zdrojem uhlíku.

8) Pro posouzení vlivu jiných fermentovatelných monosacharidů na průběh aktivity pump během růstu 
v kapalném médiu (Ootázka 1B na str. 46), byla u divokého kmene BY4742 změřena rovněž růstová 
křivka buněk kultivovaných v bohatém médiu s fruktózou jako fermentovatelným zdrojem uhlíku. 
Identický průběh růstu buněk v médiu YPD (obr. 1A) a YPF (neuvedeno) naznačuje, že buňky 
využívají oba zdroje uhlíku stejně dobře.
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Také při porovnání růstových křivek divokého kmene BY4742 a isogenních 

jednopumpových mutantních kmenů BY4742 Apdr5 a BY4742 Äsnq2, které byly 

v práci použity jako alternativní negativní kontroly pro sledování změn 

membránového potenciálu (O  bod 2 na str. 46), je patrný vliv přítomnosti MDR pump 

Pdr5p a Snq2p na růst kultury (viz obr. 15B). K přechodu do diauxie 

u jednopumpových mutantních kmenů BY4742 Äpdr5 a BY4742 Asnq2 (menší počet 

MDR pump v membráně, tj. pouze Pdr5p nebo Snq2p) dochází přibližně o 2 hodiny 

později oproti divokému kmeni BY4742 s normálním množstvím těchto pump. 

I v tomto případě souvisí rychlejší přechod do diauxické fáze u divokého kmene 

s rychlejším vyčerpáním glukózy z média v důsledku vyšší spotřeby ATP (nutného 

pro činnost pump).

Pro sledování rozdílů v životních projevech testovaných kmenů v jednotlivých 

fázích růstu (např. velikost membránového potenciálu, aktivita MDR pump) je potřeba 

zohlednit jejich odlišné růstové charakteristiky. Elegantní postup, který umožňuje 

navzájem porovnávat fáze růstu u různých kmenů, je tzv. „normalizace“ růstových 

křivek., zavedená v [100, 103]. Normalizovaná růstová křivka vyjadřuje závislost 

hustoty buněčné suspenze (sledované jako optická hustota při vlnové délce 

λ = 578 nm) na fázi růstu, nikoliv na době kultivace.

Vzhledem ktomu, že část disertační práce zabývající se studiem vývoje 

kvasinkových kultur kultivovaných v médiích s fermentovatelnými substráty se 

soustřeďuje zejména na vývoj kultury v okolí diauxické fáze růstu, ve které je růst 

buněk všech testovaných kmenů velmi podrobně zmapován a kritické body přechodu 

mezi jednotlivými fázemi růstu jsou určeny s velkou přesností, nebyly růstové křivky 

jednotlivých kmenů normalizovány. Jako parametr pro sledování vlivu fáze růstu na 

chování buněk různých kmenů byla použita doba kultivace, s přihlédnutím 

k časovému posunutí přechodu kultury do diauxické fáze růstu a do post-diauxického 

růstu vůči zvolenému referenčnímu kmeni. Za referenci jsme zvolili růstovou křivku 

divokého kmene BY4742.
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5.1.2. Růstové křivky kvasinek v bohatém médiu s nefermentovatelným zdrojem
uhlíku

Růstové křivky buněk BY4742, IL125-2B a AD 1-3 v bohatém médiu YP 

s nefermentovatelnými substráty (glycerol nebo ethanol) vykazují podstatně pomalejší 

průběh oproti růstu na fermentovatelných substrátech, bez jakýchkoliv významných 

bodů, které by charakterizovaly různé etapy jejich růstu (O  porovnej obr. 16 

a obr. 15A). Teprve po 3 až 4 dnech růstu buněk v médiu YPE je  hustota buněčné 

kultury srovnatelná s hustotou kultur pěstovaných v médiu YPD. V případě, že 

zdrojem uhlíku je glycerol (médium YPG), je  růst buněk divokého kmene BY4742 

ještě pomalejší než v médiu YPE a po celou dobu měření nedosahuje kultura hodnot 

O.D .578 odpovídajících hustotě buněčné suspenze dlouhodobě kultivované v médiu 

s glukózou (YPD). Bezpumpový mutant AD 1-3 doroste do optických hustot 

srovnatelných s kultivací v YPD médiu zhruba po 10 dnech. Růst buněk divokého 

kmene IL125-2B v médiu YPG nebyl dlouhodobě sledován.

0 50 100 150 200 250 300
doba kultivace (hod)

Obr. 16: Růstové křivky Saccharomyces cerevisiae divokých kmenů BY4742, 
IL125-2B a mutantního kmene AD 1-3 kultivovaných v bohatém médiu s glycerolem 
a ethanolem jako zdrojem uhlíku (pro srovnání vyneseny tytéž kmeny při kultivaci 
v YPD médiu).
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5.2. Vývoj kvasinkových kultur v kapalném médiu v pojmech barvení buněk
fluorescenční sondou diS-C3(3): příspěvek membránového potenciálu
a činnosti MDR pump

Fluorescenční potenciomentrická redistribuční sonda diS-C3(3) díky svému 

lipofilnímu charakteru snadno proniká membránou do buňky. Současně se jedná 

o elektricky nabitou molekulu, takže hnací silou pro vstup sondy do buňky je 

elektrochemický gradient sondy. Pronikání do buňky probíhá do té doby, než dojde 

k vyrovnání elektrochemických potenciálů molekul sondy vně a uvnitř buněk 

(u kvasinek je díky přítomnosti stěny doba potřebná k dosažení rovnováhy 20 minut 

a více [49]). Znamená to tedy, že rovnovážná koncentrace sondy v buňkách je dána 

velikostí jejich membránového potenciálu. Vnitrobuněčná koncentrace sondy (kladně 

nabité) je tím vyšší, čím je membránový potenciál větší (tedy uvnitř zápornější). 

Sledování vstupu sondy v procesu ustalování rovnováhy umožňuje fluorescenční 

metoda vyvinutá na školícím pracovišti (O kapitoly 3. a 4.7., [100, 101]). Citlivým 

indikátorem zvyšující se intracelulámí koncentrace sondy jsou změny detegovaného 

fluorescenčního signálu ze suspenze buněk - posun maxima fluorescenčního spektra 

(λπιω) k delším vlnovým délkám a nárůst intenzity fluorescence v maximu (Imax)· 

Sledování časové závislosti polohy maxima ( λ ^ ) ,  tj. stanovení barvicí křivky neboli 

barvení buněk, umožňuje získat informaci o vstupu sondy do buněk a o dosažené 

rovnovážné koncentraci.

Pouze však u buněk, které mají deletovány geny kódující pumpy Pdr5p 

aSnq2p, např. buňky kmene AD 1-3, odráží vždy jejich barvení (vstup a rovnovážná 

koncentrace) velikost membránového potenciálu, neboť schopnost buněk odstraňovat 

sondu zcytosolu je  díky nepřítomnosti MDR pump v membráně nulová. Buňky 

s vysokým membránovým potenciálem tak vykazují intenzivní barvení, naopak buňky 

depolarizované se barví slabě.

U buněk, u nichž nejsou geny kódující tyto pumpy deletovány, může být 

rozsah vstupu sondy podle ΔΨ v důsledku činnosti pump snížen. Vzhledem k tomu, že 

barvicí křivka buněk nevypovídá nic o velikosti příspěvků obou procesů k výsledné 

intracelulámí koncentraci sondy, nelze jednoduše z pouhého profilu barvení získat 

informaci ani o velikosti membránového potenciálu ani o aktivitě pump. Slabé barvení 

může být stejně tak důsledkem nízkého membránového potenciálu buněk s nízkou 

(nulovou) aktivitou pump, jako vysoké aktivity pump u buněk s vysokým 

membránovým potenciálem. Plynulý nebo skokový přechod z nízké na vysokou
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úroveň obarvení buněk během růstu kultury pak může indikovat, že došlo buď (1) 

k výraznému nárůstu membránového potenciálu u buněk s nízkou aktivitou pump 

nebo (2) k dramatickému poklesu aktivity pump u buněk s vysokým membránovým 

potenciálem nebo (3) současně jak ke zvýšení ΔΨ, tak ke snížení aktivity pump.

Aby bylo možné posoudit, do jaké míry jsou za rozdíly v barvení buněk 

divokých kmenů (normální produkce PdrSp a Snq2p) během růstu zodpovědné 

změny membránového potenciálu a aktivity pump, je nezbytné porovnat jejich barvení 

s barvením buněk isogenního bezpumpového mutantního kmene ve stejné fázi 

růstu, ve které je membránový potenciál buněk pumpového a bezpumpového kmene 

identický [100]. O změnách ve velikosti membránového potenciálu během vývoje 

kvasinkové kultury vypovídá profil úrovně obarvení buněk bezpumpového kmene; 

změny v aktivitě pump indikuje závislost rozdílů v barvení buněk bezpumpového 

a pumpového kmene na době růstu. Pokud není k dispozici isogenní bezpumpový 

mutantní kmen, je možné pro sledování změn membránového potenciálu zvolit 

některý z alternativních způsobů (O možnosti 1-3 na str. 46 a 47), nebo dokonce 

jejich kombinaci. Je však třeba mít na paměti, že:

1. V případě použití neisogenního bezpumpového kmene (jiný genetický základ), 

nemusí být nutně membránový potenciál testovaného divokého kmene 

ve všech fázích růstu identický s negativní kontrolou (ΔΨ může být vyšší 

nebo nižší).

2. Použití vysoké koncentrace sondy může být pro buňky toxické (ovlivnění 

základních životních pochodů v buňce včetně ΔΨ). Je známo, že již 

koncentrace sondy ~10'6 M výrazně inhibuje růst buněk [101].

5.2.1. Volba koncentrace sondy diS-C3(3) pro rozlišení vlivu membránového 
potenciálu a aktivity MDR pump na změny v barvení kvasinkových 
buněk divokého kmene BY4742 během vývoje kultury: barvení buněk 
kmene BY4742 Apdr5 podle ΔΨ

V předchozích pilotních studiích zabývajících se vlivem různých faktorů, 

zejména fází růstu, na membránový potenciál a aktivitu MDR pump Pdr5p a Snq2p, 

[100, 101, 104, 105], byla použita série isogenních bezpumpových (ADI-3 a AD23) 

a pumpových (US50-18C, AD 12, AD13) kmenů. Pro dosažení maximálních rozdílů
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v úrovni obarvení obou typů buněk dané činností pump, byla zvolena velmi nízká 

koncentrace sondy (~108 M), která navíc neovlivňuje vitální stav buněk.

Vzhledem k tomu, že k divokým kmenům kvasinek S. cerevisiae testovaným 

v disertační práci (IL125-2B, DTXII a BY4742) nebyly k dispozici isogenní 

bezpumpové mutanty, využili jsme pro charakterizaci změn membránového 

potenciálu buněk během růstu bezpumpový kmen AD1-3 (stejně jako v práci [100]), 

který není isogenní s žádným z testovaných kmenů, a jednopumpové mutanty BY4742 

Apdr5 a BY4742 Ásnq2, které tvoří s divokým kmenem BY4742 isogenní trojici 

kmenů. Aby barvení buněk všech tří kmenů odráželo pouze velikost jejich 

membránového potenciálu, bylo nutné použít podstatně vyšší koncentraci sondy než 

v předchozích studiích (O možnost 2 na str. 46).

Při výběru koncentrace sondy, která by byla dostatečně vysoká pro eliminaci 

činnosti dané pumpy při barvení jednopumpových mutantů, jsme byli limitováni její 

toxicitou (O bod 2 na str. 46). Vzhledem k tomu, že k výrazné inhibici růstu buněk 

AD 1-3 dochází již při použití koncentrace sondy 3.10'7 M [100], byla pro získání 

maximálního rozdílu v barvení buněk divokého kmene BY4742 a jednopumpových 

mutantů (BY4742 Apdr5, BY4742 Asnq2), svědčící o saturaci pumpy Snq2p nebo 

Pdr5p, zvolena koncentrace sondy 2.10" M.

Pro vyloučení případného toxického vlivu této koncentrace sondy na buňky 

BY4742 jsme použili rutinní fluorescenční test, který umožňuje porovnat procentuální 

zastoupení permeabilizovaných (mrtvých) buněk v suspenzi vystavené účinku 

vnějšího stresového faktoru, např. chemické látky, a u kontroly. Tato metoda je 

založená na odlišném vstupu sondy propidium jodidu do intaktních 

a permeabilizovaných buněk, (O kapitola 4.6.).

Jak je patrno z obr. 17 a tabulky 8 (data získaná zpracováním obrazu), lze 

toxický efekt sondy při koncentraci 2.10'7 M na buňky zanedbat, neboť není patrný 

výrazný rozdíl v zastoupení permeabilizovaných (intenzivně se barvících propidium 

jodidem) buněk v suspenzi po jejich 20ti minutové inkubaci s 1 Okřát vyšší koncentrací 

diS-C3(3) (tj. 2.10'7M oproti dříve otestované 3.10'8M) v porovnání s kontrolním 

vzorkem s přidaným stejným objemem ethanolu, avšak bez fluorescenčního barviva. 

Záměrně jsme přitom pro tento test použili jak postdiauxické, tak exponenciální 

buňky divokého kmene BY4742, které jsou velmi citlivé k působení různých stresorů 

( 3  kapitola 5.2.2.4.).

54



1
A B

•

i

%

■ ,  .0 ~

c D

·. ■ -  ■ ; ' -  r
V O ®  v

Q q q  G  o v

E
■ %  r  ' · ·  *  &  f  · -

' í t  . Λ  ‘  ■ '  3  ř ?

l - f e  e  * * * ; ®  ,

C  4 » ·  !  o ? ' ' ,  ■
V ?  o .  "  © *  '·Γ  “ · ϊ - í  „

F

Í C  - * : , C
' - f . ř  .  e  '  i * - .  £ .·, Λ O f t  - 
t ' A k ' i r  *  '»  * - λ Ο  .  ö  7

Ä ·  « V » ' » · ’  ° 0 *  ·  · ' · ,  '  fc( TV J

'  , . « y .  “  r .  * 1 *

A ,  1  *  o » ; » .  v  .·*  · ' ,  . · < · '

t l - o . ;  * * »  O © ' ,  .  β  *

■
*  *  ♦ í * ' *  5 C 1“  ;■» λ »*·

V  ' »  ·  °  >  u ft
· α  .  J f X >  .  . *  r

í . ? r  .  . , < * « · * .  f c · * · *  « ;  ,  . · * ; ? · » · -  » » °
ü  a  ř « K  * 5» ”  .  o

· * Λ 0  ^  V f  «  *  v  v « * * » · * ? ® '
·-  · ·· 0 ’  f . .....................· ,  - * J ß  -  *

H
*

•  *  
•  #

V-#> ·  ’

Obr. 17: Snímky kvasinek BY4742 obarvené propidium jodidem. (A) Exponenciální 
buňky s ethanolem, světlé pole; (B) Exponenciální buňky s ethanolem, fluorescence; 
(C) Exponenciální buňky se sondou, světlé pole; (D) Exponenciální buňky se sondou, 
fluorescence; (E) Postdiauxické buňky s ethanolem, světlé pole; (F) Postdiauxické 
buňky s ethanolem, fluorescence; (G) Postdiauxické buňky se sondou, světlé pole; (H) 
Postdiauxické buňky se sondou, fluorescence.



Buňky BY4742 Přidáno Podíl fluoreskujících buněk

ranně
exponenciální

+ diS-C3(3) 6,9%

+ EtOH 3%

postdiauxické
+ diS-C3(3) 5%

+ EtOH 7%

Tabulka 8: Přehled podíl buněk obarvených propidium jodidem (B, D, F a H) proti 
celkovému počtu buněk ve vzorku (spočtených ve světlém poli -  A, C, E a G). Stáří 
raně exponenciálních buněk cca 6 hodin, stáří postdiauxických buněk cca 26 hodin.

Abychom zjistili, je-li zvolená koncentrace sondy dostatečně vysoká na to, aby 

minimalizovala vliv odstraňování sondy danou pumpou u jednopumpových mutantů 

na jejich barvení podle ΔΨ (překročení saturační koncentrace sondy), bylo nutné 

porovnat rozdíly v barvení buněk divokého kmene a jednopumpových mutantů 

nejenom v pozdní exponenciální fázi růstu, ale zejména v časné exponenciální fázi. 

kdy je aktivita pump nej vyšší [100]. Pokud bude rozdíl v úrovni obarvení buněk 

mutantního a divokého (s vyšším počtem pump v membráně) kmene, AXmax eq,
• 7 8podstatně větší při použití koncentrace sondy 2.10' M než u 1.10’ M a hodnota 

λ,™ ^, charakterizující barvení jednopumpových mutantů, se bude blížit barvení 

bezpumpového kmene AD 1-3, znamená to, že lze pro sledování změn ΔΨ u divokého 

kmene BY4742 použít i druhý alternativní způsob (O možnost 2 na str. 46).
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Obr. 18A,B: Rozdíly v barvení buněk divokého kmene BY4742 majícího oba 
transportéry Pdr5p a Snq2p (čemá), jednopumpového mutantu BY4742APdr5 (šedá) 
a neisogenního bezpumpového mutantu AD 1-3 (červená) pro dvě koncentrace 
fluorescenční sondy. Buňky byly pěstovány v YPD médiu a sklizeny 
v: (A.) časné exponenciální fázi (doba růstu 7 hod.); (B) pozdně exponenciální 
fázi / diauxii (doba růstu 15 hod). (18B).

Jak je však patrno z obr. 18A, není zvolená koncentrace sondy dostatečně 

vysoká pro eliminaci činnosti pumpy Snq2p u buněk mutantního kmene 

BY4742APdr5 v exponenciální fázi růstu. Téměř desetinásobné zvýšení koncentrace 

sondy totiž nezpůsobí očekávaný výrazný nárůst intracelulámí koncentrace sondy 

u buněk jednopumpového mutantního kmene vzhledem k divokému kmeni a dosažení 

srovnatelné úrovně jejich obarvení s bezpumpovým kmenem A D I-3.

Na druhou stranu, viz obr. 18B, u buněk v pozdně exponenciální fázi růstu
*7

(nižší aktivita MDR pump, [100]) je  koncentrace sondy 2.10'' M již dostatečně 

vysoká pro zvětšení rozdílu v barvení buněk divokého a jednopumpového kmene 

(AXmaxeq (io*M) = 3,25 nm => AXmaxeq (2.io'7m) =  4,73 nm) a pro dosažení stejných hodnot 

Xmaxeq u kmene BY4742APdr5 a AD 1-3.

Ačkoliv výsledky experimentu jasně prokázaly, že koncentrace sondy 2.10'' M 

není dostatečná ktom u, aby mohl být druhý alternativní způsob sledování změn 

membránového potenciálu během vývoje kultur kvasinek divokého kmene aplikován 

zcela obecně, rozhodli jsme se ve všech dalších studiích používat tuto vyšší
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koncentraci sondy. Jak totiž vyplývá z obr. 18B, může barvení jednopumpových 

mutantů vyšší koncentrací sondy poskytnout velmi cenné informace o velikosti 

membránového potenciálu kvasinek divokého kmene během přechodu kultury 

z exponenciálního růstu do diauxie.

5.2.2. Změny membránového potenciálu a aktivity MDR pump během růstu
kvasinkové kultury v kapalném prostředí

Pro zodpovězení prvních tří klíčových otázek vytyčených v úvodu třetí 

kapitoly předkládané práce (O str. 46), bylo nezbytné podrobně a) zmapovat úroveň 

obarvení buněk několika divokých kmenů kvasinek Saccharomyces cerevisiae 

(BY4742, IL125-2B a DTXII) v jednotlivých fázích jejich růstu za různých růstových 

podmínek a b) porovnat jejich barvení s barvením kontrolního bezpumpového kmene 

(AD 1-3) a jednopumpových mutantů (BY4742ASnq2 a BY4742APdr5).

Pro charakterizaci výsledné úrovně vnitrobuněčné koncentrace sondy, která je 

odrazem rovnovážného působení dvou procesů: pasivního, potenciálově závislého 

vstupu fluorescenční sondy do buňky a jejího aktivního odstraňování z buněk 

pumpami Pdr5p a Snq2p, jsme použili parametr λΜ8χ*ς ( 3  kapitola 3.).

5.2.2.1. Krátkodobá kultivace kvasinek

Kultivace v médiích s fermentovatelnými zdroji uhlíku

Z charakteru závislosti A™axeq na době růstu kultur kvasinek testovaných 

divokých kmenů a jednopumpových mutantů (2 hod - 40 hod) kultivovaných 

v kapalném bohatém růstovém médiu s glukózou, popř. fruktózou, jako 

fermentovatelným zdrojem uhlíku (O  obr. 19A, 19B) je  patrné, že stejně jako u dříve 

studovaného kmene IL125-2B [100] je i u ostatních kmenů, které nemají deletovány 

geny kódující Pdr5p a/nebo Snq2p (BY4742, DTXII, BY4742ASnq2 

a BY4742APdr5), během lag- a exponenciální fáze úroveň obarvení buněk velmi 

nízká. Z barvení kontrolního bezpumpového kmene AD 1-3 přitom vyplývá, že buňky 

v těchto fázích růstu mají vysokou hodnotu membránového potenciálu. Znamená to 

tedy, že nízké barvení buněk testovaných kmenů je důsledkem vysoké aktivity Pdr5p 

a/nebo Snq2p.
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doba růstu (hod)

Obr. 19A, B: Závislost parametru λ ,^ “1 , který odráží intracelulámf koncentraci 
fluorescenční sondy na čase růstu pro kmeny S. cerevisiae při kultivaci v médiu 
YPD. (A.) BY4742 (kultivovaný v také v médiu s fruktózou jako zdrojem uhlíku), 
IL125-2B, DTXII a mutantní kmen AD1-3; (B.) jednopumpové mutanty 
BY4742ASNQ2 a BY4742APDR5 Vstup do diauxie je  vyznačen čárkovaně.

S přechodem do diauxické fáze (pro jednotlivé kmeny vyznačeno v obr. 19A, 

19B čárkovaně) se úroveň obarvení buněk postupně zvyšuje. Vzhledem ktom u, že 

barvení buněk bezpumpového kmene AD 1-3 nevykazuje žádný posun λ π ,^  do 

červené oblasti spektra po cca 19. hodině kultivace, kdy buňky kmene AD 1-3 vstupují 

do diauxie (O  obr. 15A), nesouvisí tyto změny v barvení se změnami (zvýšením) 

membránového potenciálu, ale můžeme je  interpretovat jako postupný pokles 

v aktivitě sledovaných MDR pump během diauxického přechodu.
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Tento pozorovaný pokles aktivity pump, doprovázející přechod k post- 

diauxickému růstu, je ve shodě s publikovanými údaji o expresi genu PDR5 během 

změny metabolismu z fermentativního na respirační [106] a s poklesem množství 

proteinu Pdr5p v membráně stanoveným pomocí Western blottingu [107].

Post-diauxický růst buněk divokých kmenů (DTXII po 13, IL125-2B po 17, 

BY4742 po cca 20 hodinách růstu, není v obr. 19A vyznačeno) je charakterizován 

vysokou, konstantní hodnotou Xmaxeq· Barvení buněk divokých kmenů DTXII 

a IL125-2B dosahuje stejné úrovně jako u bezpumpového mutantu AD1-3, což 

indikuje, že tyto tři kmeny mají stejný membránový potenciál Δψ.

Nižší úroveň obarvení buněk divokého kmene BY4742 (o cca 2 nm) může být 

způsobena jak zbytkovou aktivitou pump v post-diauxické fázi růstu, tak snížením 

membránového potenciálu s přechodem buněčné kultury na respirační 

metabolismus.

Pro zodpovězení otázky, zda-li je vysoká aktivita MDR pump v exponenciální 

fázi specifická pouze pro růst buněk v médiu s glukózou nebo ji lze pozorovat také při 

kultivaci buněk s jinými fermentovatelnými zdroji uhlíku, kultivovali jsme buňky 

divokého kmene BY4742 v médiu obsahujícím fruktózu jako zdroj uhlíku. Jak je 

patrné z obr. 19A, kopírují změny v barvení buněk BY4742 během růstu v médiu 

s ťřuktózou průběh Xmaxeq naměřený při jejich kultivaci v médiu obsahující glukózu.

Charakter průběhu Xmaxeq u isogenních jednopumpových mutantních kmenů 

BY4742 Apdr5 a BY4742 Asnq2 ( 3  obr. 19B) jasně dokazuje, že nižší úroveň 

obarvení buněk BY4742 v post-diauxické fázi růstu vzhledem k ostatním testovaným 

neisogenním kmenům je dána jejich nižším membránovým potenciálem.

V důsledku omezené schopnosti jednopumpových mutantů odstraňovat sondu 

z cytosolu (přítomnost pouze jedné z dvojice pump, zodpovědné za transport sondy) je 

nárůst λη,^» charakterizující přechod do diauxie, u těchto buněk rychlejší než 

uisogenního divokého kmene. Při přechodu do post-diauxického růstu (18 hod až 

20 hod růstu) dosáhnou stejně jako divoké kmeny DTXII a IL125-2B úrovně obarvení 

bezpumpového kmene AD 1-3 ( 3  obr. 19A). Pozorovaný následný pokles 

(O pravá část obr. 19B) souvisí s postupným snižováním jejich membránového 

potenciálu, neboť možnost opětovného nárůstu aktivity pump můžeme vyloučit 

vzhledem k postupnému sbližování úrovně obarvení buněk jednopumpových mutantů 

a divokého kmene.
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Výsledky získané v této části disertační práce nám umožnily formulovat první 

novou zákonitost vývoje kultur divokých kmenů kvasinek S. cerevisiae:

ZÁVĚR I

„Obecnou charakteristikou růstu divokých kmenů kvasinek S. cerevisiae 

v kapalném růstovém médiu s fermentovatelným zdrojem uhlíku je  vysoká aktivita 

MDR pump PdrSp a Snq2p (a zřejmě i jiných MDR pump) v exponenciální fá z i  

růstu. Diauxická fáze  růstu, ve které buňky adaptuji svůj metabolismus na změnu 

růstových podmínek (vyčerpáni cukrů z média), je  doprovázena postupným  

poklesem aktivity těchto pump. U respirujících buněk v post-diauxické fá z i růstu 

nejsou pumpy aktivní. “

Kultivace v médiích s nefermentovatelnými zdroji uhlíku

Z první obecné zákonitosti vývoje kvasinkových kultur divokých kmenů 

Saccharomyces cerevisiae, formulované z hlediska metabolického stavu buněk, 

vyplývá, že aktivita MDR pump u fermentujících buněk je vysoká; u respirujících 

buněk v post-diauxické fázi růstu nejsou tyto pumpy aktivní.

Abychom mohli formulovat II. obecnou zákonitost, tj. že u respirujících 

buněk nejsou geny PDR5 a SNQ2 exprimovány, přesněji řečeno, případná exprese 

těchto genů nevede k aktivním proteinům (není odstraňována intracelulámí sonda), 

bylo zapotřebí vyloučit další možné faktory (nesouvisející s oxidačním 

metabolismem), které by mohly mít vliv na regulaci exprese těchto genů či aktivity 

pump a které by mohly souviset s předchozím vývojem kultury, např. vysoká 

koncentrace metabolitů v růstovém médiu nebo vyčerpání důležitých živin při 

přechodu buněk na oxidační metabolismus. Ačkoliv byla tato možnost velmi 

nepravděpodobná, bylo nutné podat jasný důkaz, že u respirujících buněk divokých 

kmenů nejsou syntetizovány aktivní Pdr5p a Snq2p pumpy.

Buňky testovaných divokých kmenů a bezpumpového mutantního kmene jsme 

proto kultivovali v médiu s ethanolem (YPE) nebo glycerolem (YPG). Tím jsme 

zajistili jejich respiraci od počátku růstu kultury (utilizace nefermentovatelného zdroje 

uhlíku) a mohli jsme tak vyloučit (zejména v počátečních fázích kultivace) ovlivnění
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případné syntézy nebo aktivity syntetizovaných pump faktory souvisejícími 

s dlouhodobou kultivací buněk.

doba růstu (hod)

Obr. 20: Závislost parametru λ η ,^  , který odráží intracelulámí koncentraci 
fluorescenční sondy, na čase růstu pro divoké kmeny S. cerevisiae BY4742,
IL125-2B a mutantní kmen AD1-3 kultivované v médiu s ethanolem, resp. 
glycerolem jako nefermentovatelným zdrojem uhlíku.

Jak je patmo z obr. 20, je barvení buněk rostoucích s glycerolem nebo 

s ethanolem vysoké od počátku kultivace a nezávisí na tom. zda se jedná o divoké 

kmeny nebo kmeny s deletovanými geny PDR5 a SNQ2. Znamená to tedy, že 

u respirujících buněk divokých kmenů nejsou tyto pumpy aktivní. Pozorování nízké 

(či nulové) aktivity pump je v souladu s nízkou úrovní exprese genu PDR5 při 

kultivaci na ethanolu, nebo glycerolu ve srovnání s kultivací v médiu obsahujícím 

glukózu jako zdroj uhlíku [107].

Navíc, stejně jako při kultivaci buněk s fermentovatelnými zdroji uhlíku, je 

i v případě růstu kultury kvasinek v médiu YPE nebo YPG úroveň obarvení kmene 

BY4742 ( ? w eq) o cca 2 nm nižší než u ostatních kmenů. Vzhledem k tomu, že 

závislost barvení divokého kmene na době růstu je  stejná jako u isogenních 

jednopumpových mutantů (změřeno pro růst mutantů v médiu YPG -  data 

neuvedena), je zřejmé, že tento rozdíl je  opět dán nižším membránovým potenciálem 

kmene BY4742 vzhledem k ostatním testovaným kmenům.
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Obr. 21: Porovnání parametru Ämaxe<l , který odráží intracelulámí koncentraci 
fluorescenční sondy, na čase růstu pro divoké kmeny S. cerevisiae BY4742, IL125-2B 
a mutantní kmen AD 1-3 kultivované na fermentovatelných a nefermentovatelných 
substrátech.

Z rozdílů v úrovni obarvení buněk testovaných kmenů při kultivaci na 

fermentovatelných a nefermentovatelných substrátech (O obr. 19A, 19B, 20; 

porovnání dokumentováno u kmenů BY4742, IL125-2B a AD 1-3; doba růstu: 20 až 

40 hodin) vyplývají hned dvě další důležité zákonitosti vývoje kultur kvasinek 

S. cerevisiae:

ZÁVĚR II

„Buňky kvasinek S. cerevisiae kultivované v kapalném růstovém médiu 

s nefermentovatelným zdrojem uhlíku mají vyšší membránový potenciál než 

respirující buňky v post-diauxické fá z i růstu. “

Tento náš závěr je ve shodě se zjištěním, že exprese genu PMA1, který kóduje 

H*-ATPázuQ| , je vyšší u buněk rostoucích na nefermentovatelných substrátech než při 

kultivaci s fermentovatelnými sacharidy [108],

9) U Saccharomyces cerevisiae je membránový potenciál dán zejména činností 1-f-ATPázy, proteinu, 
který transportuje protony z buněk na úkor energie uložené v ATP.
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ZÁVÉR III

„ Velikost membránového potenciálu respirujicich kvasinek kultivovaných 

v kapalném růstovém médiu se může u různých kmenů S. cerevisiae značně lišit 

v důsledku jejich odlišného genetického základu. “

Vzhledem ktomu, že vznik transmembránových iontových gradientů a tím 

i membránového potenciálu umožňují elektrogenní iontové pumpy (u kvasinek je 

hlavní pumpou H*-ATPáza) a výslednou hodnotu ΔΨ nastavují vysoce selektivní 

iontové kanály (u S. cerevisiae např. Trklp, Trk2p a Toklp), je zřejmé, že vztah mezi 

aktuální hodnotou ΔΨ u buněk různých kmenů a jejich genetickým základem je určen 

schopností exprimovaných transportních proteinů generovat a udržovat membránový 

potenciál. Za určitých stresových podmínek, jako je respirace, hladovění nebo účinek 

chemických látek, tak může u buněk některých kmenů (pravděpodobně vykazujících 

obecně zvýšenou citlivost vůči stresu) dojít ke snížení této schopnosti, např. 

v důsledku poklesu transportní aktivity H+-ATPázy, což se projeví nižší hodnotou 

jejich membránového potenciálu.

5.2.2.2. Dlouhodobá kultivace kvasinek

Jak vyplývá z výsledků studia krátkodobé kultivace kvasinek v kapalném 

prostředí (0 hodin -  40 hodin), je jejich bouřlivé rozmnožování při růstu 

s fermentovatelným zdrojem uhlíku, (O kapitola 5.2.2.1.), doprovázeno výraznými 

změnami jak membránového potenciálu, tak zejména aktivity MDR pump. Naopak, 

podstatně pomalejší růst kultur kvasinek v médiu s etanolem nebo glycerolem jako 

zdroji uhlíku, (O kapitola 5.2.2.2.), lze charakterizovat relativně stabilní hodnotou 

membránového potenciálu a nulovou aktivitou MDR pump.

Při sledování úrovně obarvení buněk, kultivovaných dlouhou dobu 

(až 300 hodin) v kapalném médiu, jsme zjistili, že i „dlouhodobé trendy“ ve vývoji 

kvasinkových kultur jsou velmi zajímavé, a to nejenom při růstu v médiu YPD, ale 

i při kultivaci s etanolem nebo glycerolem. Pro charakterizaci dlouhodobého vývoje 

kvasinek jsme použili jak divoký kmen BY4742, tak bezpumpový mutantní kmen 

AD1-3. Jako počátek dlouhodobé kultivace jsme zvolili dobu růstu 30 hodin.
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Kultivace v médiích s fermentovatelnými zdroji uhlíku

Jak je patrno z obr. 22, je  závislost l ma/ 4 na době růstu (30 hodin -  300 hodin) 

v médiu YPD pro bezpumpový a divoký kmen velmi podobná.

V Časovém intervalu 30 až 70 hodin růstu (v obr. 22 vyznačeno čárkovaně) 

dochází k velmi rychlým výkyvům ve velikosti membránového potenciálu (činnost 

MDR pump můžeme zanedbat, (O  kapitola 5.2.2.1.), což je  patrné zejména u kmene 

BY4272, který je v tomto časovém úseku zmapován podrobněji než kmen AD 1-3. 

Vzhledem k tomu, že mezi 30. až 50. hodinou růstu nedochází k výrazným změnám 

v hustotě kultury kvasinek BY4272, (O  Obr. 15A), je  pravděpodobné, že tyto změny 

ΔΨ souvisejí s adaptační fází buněk umožňující další vývoj kultury (podobně jako 

pokles membránového potenciálu v pozdně exponenciální fázi růstu a zejména 

v diauxii [100]).

Doba růstu (hod)

Obr, 22: Porovnání parametru λιηιιχίς , který odráží intracelulámí koncentraci 
fluorescenční sondy, na čase růstu při dlouhodobé kultivaci v médiu YPD pro divoký 
kmen S. cerevisiae BY4742 a mutantní kmen ADI -3.

Po 70. hodině růstu, kterou můžeme považovat za začátek stacionární fáze 

růstu u buněk BY4272 (u kmene A D I-3 nastává přechod do stacionární fáze dříve, 

kolem 60. hodiny růstu. (O viz obr. 15A)), nejsou pozorovány významné rozdíly ve
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velikosti membránového potenciálu u buněk obou testovaných kmenů. Buňky v této 

fázi vývoje si přitom udržují poměrně stabilní a vysokou hodnotu ΔΨ. Naše zjištění 

jsme se pokusili shrnout v závěru IV.

ZÁVĚR IV

„Kvasinky S. cerevisiae kultivované v kapalném růstovém médiu YPD jsou  

schopny po velmi dlouhou dobu (i po 15 dnech) udržovat relativně stabilní 

hodnotu membránového potenciálu, pravděpodobně díky jejich schopnosti 

adaptovat se na nastalé stresové podmínky

Kultivace v médiích s nefermentovatelnými zdroji uhlíku

Při kultivaci buněk obou kmenů v médiu s glycerolem, je  rovněž možné 

vysledovat ze závislosti na době růstu jejich „adaptaci“ na stres hladověním,

tedy dosažení jakési „kvazistabilní“ hodnoty ΔΤ.

doba růstu (hod)

Obr. 23: Porovnání parametru Xmixeq , který odráží intracelulámí koncentraci 
fluorescenční sondy na čase růstu, při dlouhodobé kultivaci v médiu YPG pro divoký 
kmen S. cerevisiae BY4742 a mutantní kmen AD 1-3.

Jak je patrno z obr. 23, dochází již  před 30. hodinou růstu u obou kmenů 

k postupnému poklesu membránového potenciálu během kultivace. Zjištěný rozdíl
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v úrovni obarvení buněk kmene ADI-3 a BY4272 mezi 20. až 40. hodinou 

(Δλπΐ3χες ~ 2,8 nm), (O kapitola 5.2.2.2.), se s rostoucí dobou kultivace prohlubuje; 

kolem 130. hodiny růstu, kdy λπ, ^ 6*1 u obou kmenů dosahuje nejnižší hodnotu, činí 

tento rozdíl 4 nm. Po 130. hodině se překvapivě začíná úroveň obarvení u obou kmenů 

zvyšovat a po 160. hodině růstu je dosaženo konstantní úrovně obarvení, která se 

u testovaných kmenů liší jen nepatrně (AXmaxeq~ 0,5 nm -1 nm).

Charakterizace obou kultur z hlediska jejich růstu (O obr. 16), nám umožnila 

alespoň částečně analyzovat pozorované změny membránového potenciálu 

kvasinkových buněk během jejich růstu :

1. Růst buněk kmene BY4272, pozorovaný do cca 65. hodiny kultivace, je 

podstatně pomalejší než u AD 1-3 (dosažená hustota buněčné suspense při 

stejném počtu zaočkovaných buněk je v porovnání s ADI-3 podstatně nižší). 

Je tedy možné, že počáteční nižší membránový potenciál buněk BY4272 může 

negativně ovlivňovat jejich rozmnožování.

2. Stagnace růstu obou kultur mezi 65. až 130. hodinou růstu (dokonce mírný 

pokles O.D.578), ve které dochází k dalšímu postupnému snižování 

membránového potenciálu až na velmi nízkou hodnotu, zřejmě odráží 

adaptační fázi ve vývoji buněčné kultury, ve které se buňky vyrovnávají se 

stresem (hladovění, tvorba volných radikálů).

3. Opětovný růst obou kultur po 150. hodině je doprovázen postupným vzrůstem 

membránového potenciálu, který po určité době (170 hodin) dosáhne 

konstantní, poměrně vysoké hodnoty, umožňující další, byt’ nevýrazné, 

rozmnožování buněk během této doby, tj. mezi 160 až 300 hodinami.

Při růstu buněk v médiu s ethanolem jako zdrojem uhlíku se průběh závislosti 

ληΐ3χ^ na době kultivace u divokého kmene BY4742 a bezpumpového mutantu AD 1-3 

liší (O obr. 24). Zatímco profil ΔΨ u buněk divokého kmene se velmi podobá 

časovým závislostem λ„13χες zjištěným při růstu obou kmenů v médiu s glycerolem 

(pouze dosažená minimální hodnota Xmaxeq (576 nm) je vyšší než při jejich růstu 

v médiu YPG (575 nm u AD 1-3; 571 nm u BY4742), O obr. 23), u buněk AD 1-3 

dochází k velmi pomalému skokovému snižování úrovně obarvení. Během 

300 hodin kultivace klesne hodnota o zhruba 3 nm, což svědčí o tom, že buňky
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bezpumpového kmene AD 1-3 v médiu YPE dokáží po velmi dlouhou dobu udržovat 

poměrně vysokou hodnotu membránového potenciálu.

doba růstu (hod)

Obr. 24: Porovnání parametru Xmaxeq , který odráží intracelulámí koncentraci 
fluorescenční sondy na Čase růstu, při dlouhodobé kultivaci v médiu YPE pro divoký 
kmen S. cerevisiae BY4742 a mutantní kmen AD 1-3.

Současné vynesení časových závislostí λ π ,^  z obr. 23 a 24 (O  obr. 25), nám 

umožnilo porovnat rozdíly v chování kultur obou kmenů z hlediska rozsahu změn 

membránového potenciálu během jejich vývoje v médiu s nefermentovatelnými zdroji 

uhlíku:

1. Během kultivace buněk BY4742 a AD 1-3 v médiu YPE dochází pouze 

k nevýraznému poklesu ΔΨ, na rozdíl od růstu buněk s glycerolem, při kterém 

je pozorován v prvních 130 hodinách kultivace výrazný postupný pokles Xmaxeq 

(zejména u divokého kmene).

2. Po zhruba 170 hodinách růstu dosáhne úroveň obarvení buněk AD 1-3 

a BY4742 v obou médiích (YPE, YPG) srovnatelných hodnot. Poněkud vyšší 

barvení buněk divokého kmene kultivovaných v médiu YPE v těchto velmi 

dlouhých časech kultivace pravděpodobně souvisí s nezanedbatelným 

příspěvkem mrtvých (intenzivně se barvicích) buněk k měřenému 

fluorescenčnímu signálu.
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Obr. 25: Porovnání parametru pro divoký kmen S. cerevisiae BY4742
a mutantní kmen ADI-3 při dlouhodobých kultivacích v médiu YPE a YPG.

Porovnáni profilů barvení buněk obou kmenů během dlouhodobé kultivace 

v médiích YPD. YPE a Y P G , O obr. 22 a 25. nám umožnilo formulovat 5. závěr, 

týkající se vlivu volby kultivačních podmínek (fermentovatelný versus 

nefermentovatelný zdroj uhlíku) na rychlost adaptace kvasinek na stres hladověním 

a dosáhnout tak stabilní relativně vysoké hodnoty membránového potenciálu.

ZÁVĚR V

„K dosažení stabilní relativně vysoké hodnoty Δ Ψpotřebují kvasinky S. cerevisiae 

kultivované v kapalném růstovém médiu s nefermenovatelnýmí zdroji uhlíku 

podstatně delší dobu (až 7 dní) než při růstu v médiu YPD (3 dny)
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5.3. Reakce buněk divokého kmene BY4742 v různých fázích vývoje kultury 
na chemický stres

Při monitorování změn membránového potenciálu a aktivity pump buněk 

divokého kmene během růstu v médiu YPD ( 3  kapitola 5.2.2.1. a 5.2.2.3.) jsme 

rovněž testovali jejich reakci na přítomnost stresorů. o kterých je známo, že ovlivňují 

funkce obalových struktur kvasinek (plazmatické membrány, buněčné stěny). 

V experimentech jsme použili následující chemické látky:

• Protonofor CCCP, který podstatně zvyšuje vodivost membrány pro protony, 

což vede ke zrušení koncentračního gradientu protonů přes membránu, 

hlavního příspěvku k membránovému potenciálu u kvasinek [114, 115].

• Inhibitor H+-ATPázy DM-11, který patří do skupiny lyzozomotropních látek, 

tj. sloučenin, které inhibují činnost vakuolámí ATPázy, popř. dalších ATPáz 

a tím blokují vitální životní pochody kvasinkových buněk [116 - 118].

• Biocid ODDC, který je používán jako aktivní složka v dezinfekčních nebo 

farmakologických prostředcích [119]. V nedávné době bylo zjištěno, že hlavní 

příčinou letálního působení ODDC na kvasinky je  porušení rigidní struktury 

jejich buněčné stěny [103].

Ze závislosti úrovně obarvení buněk (^axeq) vystavených účinku jednotlivých 

stresorů v různých etapách vývoje kultury (O  obr. 26A, B, C), vyplývá, že reakce 

buněk na přidání těchto látek se výrazně liší. Rozdíly jsou patrné jak při působení 

dané látky na různě staré buňky, tak při porovnání účinku jednotlivých stresorů na 

buňky ve stejné fází růstu.

Doba kultivace (hod)
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Obr. 26A, B, C: Porovnání parametru λ ,^ “1 pro divoký kmen S. cerevisiae BY4742 
kultivovaný v médiu YPD a rovnovážné hodnoty ληΐΜ po přidání: (A.) protonoforu 
CCCP (výsledná koncentrace ΙΟμΜ/ml); (B.) inhibitoru H-ATPázy DM-11 
(výsledná koncentrace 50μΜ/ηιΙ); (C.) Biocidu ODDC (výsledná koncentrace 
4μΜΛη1).

U mladých, exponenciálních buněk vystavených účinku CCCP a ODDC je 

pozorován výrazný posun I max k delším vlnovým délkám vzhledem ke kontrole, 

u které je úroveň obarvení díky vysoké aktivitě MDR pump velmi nízká ( 3  kapitola 

5.2.2.1.)· Tento typ fluorescenční odpovědi buněk na stres je charakteristickým rysem 

v případech, ve kterých dochází k porušení integrity cytoplazmatické membrány
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(permeabilizaci) [99, 101, 120]. Jak bylo dokázáno již dříve [102], dochází 

u exponenciálních buněk (S. cerevisiae AD 1-3 a US 50-18C) v důsledku disipace 

protonového gradientu vyvolané protoforem CCCP k jejich permeabilizaci. Při 

působení ODDC dochází k permeabilizaci buněk v této fázi růstu zřejmě v důsledku 

rozsáhlého porušení rigidní struktury buněčné stěny. Buněčná stěna exponenciálních 

buněk je totiž tenčí než u buněk v post-diauxické a stacionární fázi růstu [8]. Jak je 

patrno z obr. 26B, buňky vystavené účinku DM-11 nevykazují žádné výrazné změny 

v úrovni λ™» vůči kontrole (divoký kmen s vysokou hodnotou ΔΨ a vysokou 

aktivitou MDR pump). Vzhledem k tomu, že v těchto experimentech nebyl použit 

další kontrolní vzorek (s nulovou aktivitou pump, např. AD 1-3, viz úvod kapitoly

5.2.), nelze určit, jakým způsobem DM-11 ovlivňuje jednotlivé sledované 

charakteristiky buněk, membránový potenciál a aktivitu MDR pump. Jediné, co 

můžeme na základě získaných výsledků konstatovat, je, že tato látka nezpůsobuje 

jejich permeabilizaci.

U buněk v diauxické a post-diauxické fázi růstu se účinek CCCP a DM-11 

projevuje očekávaným poklesem indikujícím depolarizaci plazmatické

membrány. V případě DM-11 je pozorovaný pokles menší než při přidání protonoforu 

k buňkám, což lze vysvětlit odlišným způsobem disipace protonového gradientu 

vyvolaného testovanými stresořy. Zatímco CCCP ruší koncentrační gradient protonů, 

při inhibici činnosti H+-ATPázy se na snižování původního protonového gradientu 

podílejí procesy využívající tento gradient k transportu látek přes membránu, např. 

aminokyselin. Při působení DM-11 zůstává rozdíl mezi úrovní obarvení buněk 

vystavených účinku inhibitoru a kontroly zachován během celé post-diauxické fáze 

růstu. V případě účinku CCCP vykazují konstantní rozdíl jen buňky mladší (do 45. 

hodiny růstu). U starších buněk je s rostoucí dobou kultivace pozorováno snižování 

rozdílu v λπ,3χβς; u buněk starých 65 hodin je rozdíl již nepatrný. Tento efekt je možné 

vysvětlit zvyšujícím se počtem permeabilizovaných buněk ve vzorku po působení 

stresorů. Z tohoto pohledu se zdá, že citlivost buněk vůči účinku CCCP roste se stářím 

kultury.

Permeabilizační účinek ODDC je patrný i u buněk v diauxii a v post-diauxické 

fázi růstu. U starších kultur, u kterých se zvyšuje odolnost buněčné stěny vůči 

působení biocidu, však počet mrtvých buněk ve vzorku postupně klesá (Xmax se 

postupně posunuje do modré oblasti spektra). U kultury staré 65 hodin je již barvení
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buněk vystavené účinku ODDC nižší než u kontroly. Znamená to tedy, že působením 

této látky dochází rovněž k depolarizaci membrány.

Reakce stacionárních buněk (100-300 hodin růstu) na přidání stresorů se 

neliší od reakce, pozorované u buněk v 65. hodině kultivace:

• DM-11 -  depolarizace daná inhibicí H+-ATPázy s doprovodným zrušením 

protonového gradientu přes membránu.

• ODDC -  depolarizace (silnější než u DM-11) daná pravděpodobně 

neselektivním zvýšením vodivosti membrány pro ionty.

• CCCP -  barvení stejné jako u kontroly. Není dáno nepřítomností protonové 

složky membránového potenciálu na CCCP (viz reakce na DM-11), ale 

součtem příspěvků depolarizovaných a permeabilizováných buněk ve vzorku 

[121].

ZÁVĚR VI

„Rozsah poškození buněk stresory je  silně závislý na stáři kvasinkové kultury. 

Zatímco u mladých a metabolicky aktivních buněk vede často ovlivnění jejich 

životních pochodů stresory až k permeabilizaci všech buněk ve vzorku, u starších 

a dokonce velmi starých buněk (adaptovaných na stres a s nízkou metabolickou 

aktivitou) vyvolává působení stresorů permeabilizaci jen u určitého počtu buněk 

ve vzorku, u převážné většiny buněk dochází k pouhému snížení jejich 

membránového potenciálu
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5.4. Reaktivace pump PdrSp a Snq2p u respirujících buněk po přidání 
fermentovatelného substrátu

Bylo důležité zjistit, (a) zda je aktivace pump po přidání glukózy 

k respirujícím buňkám obecným jevem při přechodu z respirativního na fermentativní 

metabolismus, nebo zda je specifická pro postdiauxické buněk adaptované 

z fermentativního na respirativní metabolismus a dále (b) zda aktivace nastává pouze 

po přidání glukózy, nebo i po přidání jiného fermentovatelného cukru. Přidali jsme 

proto glukózu a fruktózu jak k postdiauxickým buňkám divokého kmene BY4742 

a bezpumpového mutantního kmene AD 1-3, tak k buňkám rostoucím na ethanolu 

a glycerolu jako nefermentovatelných zdrojích uhlíku.

Buňky byly pěstovány po srovnatelnou dobu v médiu obsahujícím glukózu, 

ethanol, nebo glycerol tak, aby buňky pěstované na glukóze byly v postdiauxické fázi 

adaptovány na respirativní metabolismus. Bezpumpový kmen AD 1-3 byl opět použit 

jako negativní kontrola odrážející pouze změny membránového potenciálu.

Přidání glukózy nebo fruktózy (výsledná koncentrace v médiu: 2 %) ke kultuře 

divokého kmene BY4742 narostlé v ethanolu, nebo glycerolu na nízkou hustotu 

(O.D.578 (YPE) = 1,4, O.D.578 (YPG) = 0,7) vyvolalo po určité prodlevě rychlý pokles 

barvení buněk ^ maxeq), (O obr. 27A). Protože přidání glukózy ani fruktózy u těchto 

buněk neovlivňuje výrazně velikost membránového potenciálu (jak je zřejmé z odezvy 

λπΗκ6*1 na přidání cukru k exponenciálním buňkám bezpumpového kmene AD 1-3 

(O.D.578 (YPE) = 1,2), je tento pokles λ„ΐ3χες zřejmě důsledkem zvýšeného odstraňování 

fluorescenční sondy z buněk, tj. zvýšenou aktivitou pump Pdr5p a Snq2p. Vliv přidání 

glukózy a fruktózy byl přitom podobný. Zvýšená aktivita pump Pdr5p a Snq2p za 

těchto podmínek odpovídá údajům o zvýšené syntéze proteinů po přidání glukózy 

k respirujícícm buňkám [ 1 2 2 ].

U kultur dlouhodobě kultivovaných v ethanolu na vysokou hustotu 

(O.D.578(YPE) (BY) = 9,4, O.D.578 (YPE) (AD) = 9,2) srovnatelnou s postdiauxickými 

kulturami (O.D .578 (YPD) (BY) = 1 2 ,2 , O.D.578 (YPD) (AD) = 12,9) přidání glukózy 

nemělo žádný vliv na membránový potenciál (stálá hodnota u kmene ADI-3), 

ani na aktivitu pump (přidání glukózy k postdiauxickým buňkám divokého kmene 

BY4742 nevyvolalo pokles Xmaxeq), (O obr. 27B). Přidání glukózy k husté kultuře tedy 

nestimuluje ani aktivitu pump, ani membránový potenciál. Nepůsobí ani další růst
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buněčné kultury -  následná 7-hodinová kultivace zvýšila O.D .578 jen nepatrně (o 16 % 

u kultury v YPD médiu, o 8  % u kultury v YPE médiu).

Doba kultivace po přidáni cukru (hod.)

Doba kultivace po přidání cukru (hod.)

Obr. 27 A, B: Změny fluorescenčního maxima Xmaxeq po přidání 2% glukózy, nebo 
fřuktózy k respirujícím buňkám. (A.) Buňky divokého kmene BY4742 pěstované do 
nízkých hustot v médiu YPE (přidána glukóza), nebo v médiu YPG (přidána 
glukóza, resp. fruktóza), buňky kmene AD 1-3 pěstované do nízkých hustot v médiu 
YPE (přidána glukóza); (B.) Buňky divokého kmene BY4742 a mutantu AD1-3 
pěstované v médiu YPE a YPG (přidána vždy glukóza).

Obdobná následná 7-hodinová kultivace s glukózou u kultur o nízké hustotě 

rostlých na etanolu nebo glycerolu zvýšila O.D .578 až 2,5 krát a způsobila aktivaci
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pump. To spolu se skutečností, že v předchozí studii [100] byla pozorována aktivace 

pump po přidání glukózy k postdiauxické kultuře kmene 1L125-2B, která měla 

O.D.578 = 6 , tedy nižší než u námi použité postdiauxické kultury kmene BY4742 

( O .D .5 7 8  = 9,4) a kultury rostoucí dlouhou dobu na ethanolu ( O .D .5 7 8  = 12,9), ukazuje 

na to, že aktivace pump glukózou je limitována faktory, který úzce souvisí s hustotou 

narostlé kvasinkové kultury. Tyto faktory mohou zahrnovat:

(a) velmi rychlé vyčerpání přidané glukózy z růstového média znemožňující plný 

přechod k fermentativnímu metabolismu,

(b) vyčerpání jiných esenciálních živin z růstového média,

(c) zástavu přirozených buněčných procesů např. kontaktní inhibicí,

(d) akumulaci extracelulámích metabolitů a toxických látek v médiu.

Pokud by byl pokles po přidání glukózy způsoben pouze zvýšeným

podílem nově narostlých, mladých (exponenciálních) buněk s vysokou aktivitou pump 

a nikoliv reaktivací, či resyntézou Pdr5p a Snq2p pump v buňkách původní kultury, 

potom by absence poklesu Xmaxeq po přidání glukózy ke kulturám s vysokým O.D.578 

a velmi malým nárůstem O .D .5 7 8  během následné kultivace byla pouhým důsledkem 

absence nových, exponenciálních, buněk v médiu.

5.4.1. Je aktivace MDR pump po přidání glukózy dána přítomností nově 
narostlých buněk nebo resyntézou/reaktivací pump u mateřských buněk?

Ke stanovení, zda je absence poklesu λ π ,^  po přidání cukru k respirujícím 

buňkám v kulturách o vysoké hustotě dána pouze nepřítomností dostatečného podílu 

nově narostlých, exponenciálních buněk, jsme přidali glukózu k buňkám rostlým 

30 hodin na glycerolu a resuspendovaným v YPD na O.D .578 = 2. Během 5-hodinové 

kultivace jsme měřili pokles Xma.xeq a optickou hustotu kultury (O obr. 28).

Současně jsme simulovali relativní nárůst počtu nově narostlých 

exponenciálních buněk s aktivními pumpami vůči buňkám původní kultury 

postupným smícháváním postdiauxických buněk (neaktivní pumpy, vysoké λπ,βχ6*1) se 

zvyšujícím se podílem exponenciálních buněk (aktivní pumpy, nízké λ™ ^) a měřili 

barvení těchto vzorků.
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Po přidání glukózy následovala krátká adaptační lag fáze, po níž buňky 

zahájily dělení. Hodnoty po 4  hodinách kultivace byly O . D .578 =  4  a Xmaxeq = 572 nm. 

Počet buněk v kultuře se tedy přibližně zdvojnásobil; polovinu tvořily buňky původní, 

druhou polovinu nově narostlé, exponenciální buňky. Směs postdiauxických buněk 

s exponenciálními buňkami ve stejném poměru 1 : 1  v simulačním pokuse vykázala 

hodnotu λπ^ 4 = 575 nm. Rozdíl těchto dvou úrovní barvení jednoznačně odráží 

změny v aktivitě pump Pdr5p a Snq2p u mateřských buněk pocházejících z původní, 

respirující kultury (O  obr. 28).

Nepřítomnost poklesu Xmaxeq po přidání glukózy k husté suspenzi respirujících 

buněk tedy není dána zanedbatelným množstvím nových buněk.

5.4.2 Změny membránového potenciálu a aktivity MDR pump indukované 
cukrem u respirujících buněk z hustých kultur resuspendovaných ve 
vyčerpaném a čerstvém médiu

Nápadný rozdíl v barvení po přidání glukózy ke kulturám divokého kmene 

BY4742 (buňky s normální výbavou MDR pump) s nízkou (OD.57g < 2) a s vysokou 

hustotou (O.D .578 > 9) hodnotám může být způsoben samotnou vysokou koncentrací 

buněk, nebo může souviset se složením "vyčerpaného" média -  např. díky

77



nepřítomnosti esenciálních živin, nebo přítomností metabolitů a jiných odpadních 

látek produkovaných kvasinkami během růstu. K objasnění této otázky jsme buňky 

divokého kmene BY4742 a bezpumpového mutantního kmene AD 1-3 pěstovali 

v médiích YPD a YPE do vysokých hustot:

Kmen Médium O.D.578

BY4742 YPD 13,8

BY4742 YPE 10,7

A D I-3 YPD 13,7

ADl-3 YPE 10,2

Tabulka 9: Přehled hustot buněčných kultur použitých pro resuspendaci do 
čerstvého, resp. vyčerpaného média.

Sklizené buňky jsme resuspendovali na nižší optickou hustotu (O.D .578 ~ 3) 

bud’ do jejich původního, vyčerpaného média, nebo do čerstvého média YP. Poté byla 

do všech buněčných suspenzí přidána glukóza (příp. fruktóza - výsledky jsou 

analogické) a buňky byly kultivovány dalších 6 hodin. U vzorků buněk odebíraných 

během kultivace byla měřena standardní barvící křivka, a stanovena hodnota >„maxeq. 

Změny Xmaxeq po přidání glukózy jsou v grafu níže, ( 3  obr. 29A, B).

Doba kultivace po přidání cukru / resuspendaci (hod.)
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Doba kultivace po přidáni cukru / resuspendaci (hod.)

Obr. 29A, B: Změny fluorescenčního maxima po resuspendaci buněk do
původního, či čerstvého růstového média (O.D.578 ~ 3) a přidání 2% glukózy. (A.)
Buňky divokého kmene BY4742 a mutantního kmene AD 1-3 pěstované do 
vysokých hustot v médiu YPD; (B.) Buňky divokého kmene BY4742 a mutantního 
kmene AD 1 -3 pěstované do vysokých hustot v médiu YPE.

Přidání glukózy k postdiauxickým buňkám obou kmenů resuspendovaným ve 

vyčerpaném médiu nezpůsobilo po 4 -  5-hodinové kultivaci žádné výrazné změny 

v (^maxeq) a absence poklesu Xmaxeq po přidání cukru k respirujícím buňkám hustých 

kvasinkových kultur tedy souvisí s vysokou hustotou kultury jako takovou.

Naproti tomu přidání cukru k buňkám divokého kmene BY4742 

resuspendovaným do čerstvého média YP způsobilo po zhruba 2-hodinové kultivaci 

vzrůst >vmaXeq. následovaný prudkým poklesem indikujícím nárůst aktivity pump Pdr5p 

a Snq2p. Tato odpověď buněk je  nezávislá na přidaném cukru (výsledky s glukózou 

a fruktózou jsou analogické) a na předchozí historii respirujících buněk -  je  tedy 

analogická, ať byly respirující buňky kultivovány původně v médiu YPE nebo YPD.

Přechodný nárůst Xmaxeq po přidání glukózy k buňkám bezpumpového kmene 

AD 1-3 resuspendovaným v čerstvém médiu odráží vzrůst membránového potenciálu 

indukovaný cukrem, tj. rychlou aktivaci membránové H+-ATPasy [123]. Tento závěr 

byl podpořen pozorováním, že přidání 2-deoxyglukózy, kterou buňka nemůže využít 

pro fermentativní metabolismus, k buňkám kmene AD 1-3 nezpůsobí nárůst Xmaxeq 

(O  obr. 29A).
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Závěr VII

Faktorem ovlivňujícím aktivaci pump PdrSp a Snq2p po přidáni 

fermentovatelného zdroje uhlíku není samotná hustota buněčné suspenze, ale 

složeni růstového média, ve kterém byly buňky dlouhodobě kultivovány až do 

dosaženi vysokých hustot.

5.4.3 Vliv extracelulárních metabolitů na aktivitu MDR pump

Protože fluorescenční metoda charakterizuje MDR pumpy pouze z hlediska 

aktivity, nelze její pomocí stanovit, zdaje absence poklesu po přidání glukózy

k buňkám ve vyčerpaném médiu [112] důsledkem nepřítomnosti MDR pump 

v membráně, nebo inaktivace existujících pump např. interakcí s extracelulámími 

metabolity. Jak jsme ukázali dříve [101], lze pomocí této metody ale snadno sledovat 

inhibici pump. Zablokování vypuzování fluorescenční sondy buňkami 

způsobí zvýšené barvení buněk, tj. posun λΠι3χβς do červené oblasti spektra na úroveň 

barvení bezpumpových mutantů, které je dáno pouze ΔΨ.

Pro stanovení možné přímé inaktivace pump složkami „vyčerpaného“ média 

jsme použili exponenciální buňky divokého kmene BY4742 (kultivace 10 hodin, 

O.D.578 = 2,9) s vysokou aktivitou pump. Ty jsme resuspendovali na původní O.D.578 

do předem připraveného „vyčerpaného“ média bez a s přidáním 1 % glukózy. 

Vyčerpané médium jsme získali sterilním odstraněním buněk kultury kmene BY4742 

kultivovaných 90 hodin v médiu YPD. Cílem takto dlouhodobé kultivace bylo získat 

vyčerpané médium s co nejvyšší koncentrací metabolitů.

Buňky byly ve vyčerpaném médiu dále kultivovány 10 hodin a v časových 

intervalech byly sledovány změny ( 3  obr. 30) a současně růst buněk (změna 

O.D.578 je uvedena v legendě k obr. 30).

Pro správnou interpretaci výsledků bylo nutné zjistit, zda hladovění buněk ve 

„vyčerpaném“ médium postrádajícím řadu základních živin nepůsobí větší pokles 

membránového potenciálu a tedy snížené barvení buněk, které by mohlo být mylně 

přičítáno zachování aktivity pump. Kontrolní pokus byl proveden s buňkami 

bezpumpového kmene S. cerevisiae ADI-3, jejichž barvení je dáno pouze 

membránovým potenciálem díky deleci genů kódujících pumpy Pdr5p a Snq2p [102].



Jak ukazuje obr. 30, buňky divokého kmene BY4742 zachovávají nízké 
barvení ukazující na vysokou aktivitu pump, po dobu nejméně 3 hodin po přenosu do 
vyčerpaného média. Buňky bezpumpového kmene ADI-3 vykazovaly během 
kultivace pouze mírný pokles barvení, což svědčí o malé změně ΔΨ v důsledku 
hladovění. Sledování hustoty kultur obou testovaných kmenů (BY4742 a AD 1-3) 
ukázalo, že O.D.578 se nemění ani po 1 0  hodinách kultivace, tj. buňky nerostou (ve 
vyčerpaném médiu bez glukózy se O.D.578 neměnilo vůbec, v médiu s přidanou 1 % 
glukózou se zvýšilo o cca 1 0  %).

Vzhledem k nepatrným změnám membránového potenciálu během kultivace 
buněk bezpumpového kmene AD 1 -3 ve vyčerpaném prostředí a nezměněnému 
O.D.578 kultury lze nízké barvení buněk divokého kmene BY4742 po 3 hodinách 
kultivace připsat aktivnímu odstraňování sondy z buněk přenesených do vyčerpaného 
média. Aktivita pump u exponenciálních buněk zůstává tedy zachována po dobu 
3 hodin po přenesení do vyčerpaného média a inhibičm efekt přítomných metabolitů 
lze tak vyloučit. Zvýšené barvení buněk kmene BY4742 při delší kultivaci ukazující 
na inhibici činnosti pump lze připsat vyčerpání vnitrobuněčného ATP. neboť 
přítomnost glukózy (jako zdroje ATP) ve vyčerpaném médiu oddálí tento odklon 
o cca 2 hodiny (O obr. 30), přičemž nedochází k významnému růstu kultury (O .D .578  

vzrůstá o necelých 1 1  %).

Doba kultivace po resuspendaci / přidání cukru (hod.)

Obr. 30: Změny fluorescenčního maxima λ™ /4 během kultivace exponenciálních 
buněk BY4742 a AD 1-3 po resuspendaci buněk do vyčerpaného média. Změny 
O.D .578 během následné kultivace: O.D.sye'13'* 3—»3,09. O.D.578(AD) 1,1—»1,2; v médiu 
s přídavkem 1% glukózy potom O.D.578'B' 1 3—»3,4 a O.D.578(AD) 1,1—*1,45.
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Závěr VIII

MetaboUty ve vyčerpaném médiu nemají přímý inhibiční efekt na vysokou aktivitu 

MDR pump přítomných v membráně.

5.4.4. Vliv extracelulárních metabolitů na syntézu MDR pump

Z předchozích výsledků [112] vyplývá, že přenesení dlouhodobě 

kultivovaných buněk do čerstvého, bohatého média YPD vede k nárůstu aktivity 

Pdr5p a Snq2p pump v důsledku jejich syntézy de novo. K posouzení možného vlivu 

extracelulárních metabolitů přítomných ve vyčerpaném médiu na expresi genů 

zodpovědných za syntézu proteinů Pdr5p a Snq2p jsme sledovali změny v barvení 

buněk kmene BY4742 dlouhodobě kultivovaných v médiu YPD po přidání 

koncentrovaného média YP a glukózy (tak, aby výsledná koncentrace živin byla stejná 

jako v čerstvém růstovém médiu) přímo do kultury (O obr. 31 A). Jako kontrolní 

vzorky jsme použili buňky divokého kmene ( 3  obr. 31B) a bezpumpového kmene 

AD 1-3 (O obr. 31B), do jejichž růstového média byla přidána pouze glukóza, 

a současně buňky přenesené do čerstvého média při zachování hustoty narostlé 

kultury.
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Obr. 3tA , B: Zrněny fluorescenčního maxima >̂maxřq během následné kultivace po 
přidání nutrientů přímo do kultivačního média k buňkám dlouhodobě rostlým v YPD 
médiu, nebo jejich resuspendaci do čerstvého YPD média. (A.) BY4742, (B) AD1-3.

Přídavek samotné glukózy, či samotného média YP bez glukózy nezpůsobí 

žádné změny v barvení buněk BY4742 [113], zatímco přidání koncentrovaných živin 

spolu s glukózou vede k nárůstu úrovně barvení, který je následován výrazným 

poklesem indikujícím nárůst aktivity pump (O  obr. 31 A). Tento pokles v barvení je 

obdobný, jako u buněk přenesených do čerstvého média obsahujícího glukózu.

Buňky bezpumpového kmene AD 1-3 po přidání glukózy (buď samotné, nebo 

spolu s živinami do vyčerpaného média, nebo k buňkám resuspendovaným do 

čerstvého média) vykazují pozvolný nárůst úrovně barvení buněk, následovaný po cca 

3 hodinách poklesem na počáteční hodnotu. Přídavek samotných živin bez glukózy do 

vyčerpaného média nezpůsobí změny v barvení buněk ( 3  obr. 31B). Přidání živin 

a glukózy přímo ke kultuře kmene AD 1-3 ve vyčerpaném médiu vede k nárůstu 

membránového potenciálu, stejně jako při přenesení buněk do čerstvého média 

( O obr. 31B), přičemž počet buněk v kultuře se prakticky nemění. Pokles v barvení 

buněk divokého kmene BY4742 lze tedy přisoudit reaktivaci (resyntéze) pump ve 

stávajících buňkách a přítomnost extracelulárních metabolitů tak nemá inhibiční vliv 

na syntézu MDR pump.
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Metabolické produkty přítomné ve vyčerpaném médiu neovlivňuji aktivitu pump  

ani na úrovni exprese příslušných genů.

5.4.5 Přidání aminokyselin a glukózy do vyčerpaného média vede ke zvýšení 
aktivity MDR pump

Zjištění, že reaktivace pump souvisí se složením kultivačního média, přičemž 

složky vyčerpaného média na ni nemají negativní vliv, vede k závěru, že absence 

obnovení aktivity pump po přidání glukózy do vyčerpaného média je dána 

nedostatkem jiných živin, např. zdrojů dusíku.

Zatímco dodání glukózy a amonium sulfátu (zdroj dusíku používaný při 

kultivacích v syntetických médiích), nevedlo k poklesu ( l m;iXeq) indikujícímu obnovu 

aktivity pump Pdr5p a Snq2p, po přídavku glukózy spolu se směsí aminokyselin 

k dlouhodobě kultivovaným postdiauxickým či stacionárním buňkám byl tento pokles 

pozorován (O  obr. 32). Případný vliv membránového potenciálu na snížené barvení 

buněk byl opět zjišťován u bezpumpového kmene AD 1-3 za stejných podmínek.

Doba kultivace po resuspendaci / přidání nutrientů (hod)

Obr. 32: Změny fluorescenčního maxima λ™,611 během následné kultivace po přidání 
nutrientů přímo do kultivačního média k buňkám dlouhodobě rostlým v YPD médiu. 
(Směs AK: histidin, methionin, lysin, leucin a tryptofan.)
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Snížení po přidání glukózy a aminokyselin je obdobné jako po přidání 

koncentrovaných živin ( 3  kapitola 5.4.4.), pouze krátce po přidání nebyl pozorován 

vzrůst ληΐ8χες indikující přechodný nárůst membránového potenciálu (O kapitola

5.4.2.). Mírný pokles po ~ 30 minutách může být dán slabou depolarizací způsobenou 

transportem aminokyselin do buněk. Následný pokles barvení je obdobný poklesu po 

přidání koncentrovaného média, připisovanému zvýšení aktivity pump Pdr5p a Snq2p 

(O obr. 31 A).

Závěr X

Absence aktivace pump glukózou při dlouhodobé kultivaci je  důsledkem 

vyčerpáni živin v růstovém médiu, zejména aminokyselin.
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ČÁST IV.

ZÁVĚR

Tématem disertační práce bylo studium vývoje a růstu kvasinkových kultur. 

Zaměřili jsme se zejména na studium změn velikosti membránového potenciálu 

a změn v aktivitě MDR pump při odlišných metabolických stavech buněčných kultur. 

Ke studiu jsme zvolili účinnou metodu měření membránového potenciálu a aktivity 

MDR pump pomocí potenciometrické redistribuční fluorescenční sondy diS-C3(3). 

V průběhu této práce jsme prokázali její univerzalitu a použitelnost i v případech, kdy 

nejsou dostupné ideální sady mutantních kmenů..

První část této práce je věnována detailnímu popisu chování zkoumaných 

kmenů v pojmech změn membránového potenciálu a změn v aktivitě MDR pump. 

Jejich pochopení poté hraje klíčovou roli při porozumění a interpretaci získaných 

výsledků. Nejdůležitější závěry jsme shrnuli níže:

• Použitou metodu s využitím fluorescenční sondy diS-C3(3) můžeme 

modifikovat a využít i v situacích, kdy nejsou dostupné kompletní sady 

mutantních kmenů ke konkrétnímu zkoumanému kmenu (např. změnou 

použité koncentrace).

• Obecnou charakteristikou růstu divokých kmenů kvasinek S. cerevisiae 

v kapalném růstovém médiu s fermentovatelným zdrojem uhlíku je vysoká 

aktivita MDR pump Pdr5p a Snq2p (a zřejmě i jiných MDR pump) 

v exponenciální fázi růstu. Diauxická fáze růstu, ve které buňky adaptují svůj 

metabolismus na změnu růstových podmínek (vyčerpání cukrů z média), je 

doprovázena postupným poklesem aktivity těchto pump. U respirujících buněk 

v post-diauxické fázi růstu nejsou pumpy aktivní..

•  Buňky kvasinek S. cerevisiae kultivované v kapalném růstovém médiu 

s nefermentovatelným zdrojem uhlíku mají vyšší membránový potenciál než 

respirující buňky v post-diauxické fázi růstu.

• Velikost membránového potenciálu respirujících kvasinek kultivovaných 

v kapalném růstovém médiu se může u různých kmenů S. cerevisiae značně 

lišit v důsledku jejich odlišného genetického základu.
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• Kvasinky S. cerevisiae kultivované v kapalném růstovém médiu YPD jsou 

schopny po velmi dlouhou dobu (i po 15 dnech) udržovat relativně stabilní 

hodnotu membránového potenciálu, pravděpodobně díky jejich schopnosti 

adaptovat se na nastalé stresové podmínky.

• K dosažení stabilní relativně vysoké hodnoty ΔΨ potřebují kvasinky 

S. cerevisiae kultivované v kapalném růstovém médiu s nefermenovatelnými 

zdroji uhlíku podstatně delší dobu (až 7 dní) než při růstu v médiu YPD 

(3 dny).

•  Rozsah poškození buněk stresory je silně závislý na stáří kvasinkové kultury. 

Zatímco u mladých a metabolicky aktivních buněk vede často ovlivnění jejich 

životních pochodů stresory až k permeabilizaci všech buněk ve vzorku, 

u starších a dokonce velmi starých buněk (adaptovaných na stres a s nízkou 

metabolickou aktivitou) vyvolává působení stresorů permeabilizaci jen 

u určitého počtu buněk ve vzorku, u převážné většiny buněk dochází 

k pouhému snížení jejich membránového potenciálu

• Faktorem ovlivňujícím aktivaci pump Pdr5p a Snq2p po přidání 

fermentovatelného zdroje uhlíku není samotná hustota buněčné suspenze, ale 

složení růstového média, ve kterém byly buňky dlouhodobě kultivovány až do 

dosažení vysokých hustot..

•  Metabolity ve vyčerpaném médiu nemají přímý inhibiční efekt na vysokou 

aktivitu MDR pump přítomných v membráně.

• Metabolické produkty přítomné ve vyčerpaném médiu neovlivňují aktivitu 

pump ani na úrovni exprese příslušných genů.

• Absence aktivace pump glukózou při dlouhodobé kultivaci je důsledkem 

vyčerpání živin v růstovém médiu, zejména aminokyselin.

Většina zvýše uvedených závěrů byla rozdělena do dvou ucelených částí, 

které byly publikovány v renomovaných zahraničních časopisech (přílohy 1 a 2 této 

práce) a byly také prezentovány na několika mezinárodních konferencích (přílohy 

3 - 8  této práce) a v rámci seminářů mimo školící pracoviště.

Tato práce byla podpořena granty GA ČR (č. projektu 204/03/H066) a FRVŠ 

(č. projektu 555/2005/G3) získanými během mého studia na MFF UK.
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Abstract

G lucose add ition  to  a sta tionary  culture o f  w ild-type Saccharomyces cerevisiae BY4742 cells with zero activity o f M D R  pum ps resus
pended in a fresh m edium  causes pum p resynthesis (m easured as pump-effected diS-C3(3) efflux]. In a sta tionary  culture in its original 
growth m edium , this glucose-induced pum p resynthesis fails to  occur due to  depletion o f  essential nutrients o r to  extracellular m etab
olites produced by cells during  growth. D irect p u m p  inactivation by m etabolites is excluded since exponential cells with high M D R  pum p 
activity cultured  in a m edium  with high concen tra tion  o f  extracellular m etabolites retain this activity for at least 2 h. The m etabolites also 
do n o t affect pu m p  synthesis on the level o f  gene expression as addition  o f concentrated growth medium o r an am ino acid m ixture to 
stationary cells in spent grow th medium  restores glucose-induced pum p synthesis. T he block o f M D R  pum p synthesis is therefore due to 
the lack o f  essential nutrients in spent m edium .
© 2005 Elsevier Inc. All rights reserved.

Keywords: MDR pumps; Yeast; Fluorimetric assay; Growth medium composition

MDR transporters are important membrane proteins in
volved, among other things, in protecting cells against 
chemical stressors. In Saccharomyces cerevisiae, the best- 
known MDR transporters are the ATP-driven Pdr5p and 
Snq2p pumps, major components of the pleiotropic drug 
resistance (PDR) system [1-4]. Their operation can be 
readily monitored in situ, i.e., in intact cells and in real 
time, by the method based on monitoring, via changes in 
its spectroscopic properties, the uptake and efflux of the 
fluorescent potentiometric probe diS-C3(3) [5] which is 
actively extruded from the cells by these pumps [6],

The activity of these pumps, especially in wild-type 
cells, has been shown to depend strongly on the metabolic 
state of the cells [6,7]; this finding is in accordance with 
the data obtained by other methods [8-10], Wild-type 
cells in respiratory metabolic mode (post-diauxic glu
cose-grown cells or cells grown on glycerol or ethanol),
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which have virtually zero MDR pump activity, were 
found to regain this activity following an addition of glu
cose or fructose [6,7], This pump reactivation, however, 
failed to occur in high-density cultures in original growth 
medium. A detailed study showed that this absence of 
glucose-induced pump reactivation in these cultures is 
not due to high cell concentration per se but to the com
position of the spent culture medium [7], Yet, even in 
those cultures in which the pump-restoring effect of sugar 
addition was missing, it could be re-established if the cells 
were resuspended in a fresh culture medium; this pump 
reactivation did not include the effect of freshly grown 
highly pump-endowed exponential cells [7].

The following questions remained to be answered; (1) 
Can interaction of Pdr5p and Snq2p pumps with extracel
lular metabolites present in post-diauxic and stationary 
yeast cultures lead to pump inhibition or can these metab
olites inhibit pump synthesis? (2) What is the role of 
nutrient depletion in such spent media in the lack of su
gar-induced resynthesis of PDR pumps?

mailto:gaskova@karlov.mfr.cuni.cz
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Materials and methods

Yeast strains. The 5. cerevisiae strain BY 4742 (MATa, his3Al, leu2A0, 
lys2A0, and ura3A0) used in this study was from the EUROSCARF col
lection. 5. cerevisiae wild-type strain IL 125-2B (MATa, hisl) [II] and 
pump deficient mutant strain ADI-3 (Mata, PDR 1-3, ura3, hisl, 
yorlA::hisG, snq2A::hisG, pdr5A::hisG) [12] were kindly provided by 
Prof. A. Goffeau and Prof. M. Ghislain, Faculté des sciences agronomi- 
ques, Universitě catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium.

Chemicals. DiS-C.i(3] (3,3'-dipropylthiacarboxycyanine) was pur
chased from Molecular Probes, glucose, peptone, and amino acids from 
Sigma, yeast extract from Fluka, and citric acid and Na2HP0 4 ' 12H20  
(reagent grade) from Lachema.

Cell growth and staining conditions. Yeast was cultured in media con
taining 1% yeast extract, 1% bactopeptone, and 2% glucose. A preculture 
in YPD was performed for 15—20 h as described previously [13], Cell 
culture densities were characterized by optical density at 578 nm of 
appropriately diluted cell suspension. The main culture was grown in the 
same fresh medium at 30 °C, starting with 2.5 x 10* cells/ml (ODsig =  0.1 
on NovaSpec II absorption spectrometer), for different periods of time to 
reach the different growth phases.

Acquisition o f  spent medium. The spent medium was prepared by a 
sterile removal of BY4742 cells cultivated in YPD for a long time (90 h) to 
achieve high medium concentration of metabolites.

Concentrated YP medium and a mixture o f amino acids. The compo
sition and total amount o f added concentrated nutrients were equivalent 
to the composition of the fresh standard YP medium (I ml of concentrated 
medium containing 20% yeast extract and 20% bactopeptone was added to 
20 ml of cell culture). The stock solution of amino acids contained histi
dine, methionine, lysine, leucine, and tryptophan (2 mg/1 ml of each); I ml 
of the mixture was to added to 20 ml of cell culture.

diS-Cj(3) fluorescence assay. The cells were harvested, washed twice 
with double-distilled water, and resuspended in 10 mM citrate-phosphate 
(CP) buffer of pH 6.0 to OD578 =  0.1. DiS-C3(3) ( 10~4 M stock solution in 
ethanol) was added to 3 ml o f yeast cell suspension to final dye concen
trations of 2 X I0~7 M. The samples were kept at room temperature and 
occasionally gently stirred. Fluorescence emission spectra were measured 
on a FluoroMax 2 (Jobin-Yvon, SPEX) spectrofluorimeter equipped with 
a xenon lamp. Excitation wavelength was 531 nm, emission range 560- 
590 nm, duration o f one spectral scan 20 s, and scattered light was elim
inated by orange glass filter with a cut-off wavelength at 540 nm.

The staining curves, i.e., the dependence of the wavelength of emission 
maximum /„,„(() on the duration of staining, are characterized by the fit 
parameter AJJ, [7], which satisfactorily represents the state of equilibrium 
between passive probe uptake and its MDR-pump-mediated efflux.

Results and discussion

Effect o f extracellular metabolites on the activity o f MDR 
pumps

The diS-Cj(3) fluorescence assay characterizes MDR 
pumps solely in terms of activity. Assuming an equal value 
of membrane potential in pump-competent and pump-free 
cells in the same growth phase [6,7], strong staining (i.e., 
high value of ^ ax) of pump-competent cells by the probe, 
equal to the staining of pump-free mutants, indicates a zero 
activity of the pumps while a decrease in staining ( ^ qax 
drop) reflects increased pump activity.

The absence of drop, i.e., of a pump-effected extru
sion of diS-C3(3), after glucose addition to a 5. cerevisiae 
culture grown to a high-density (or even when these cells 
are resuspended to a low density in the original medium 
[7]) can therefore result, e.g., from irreversible inactivation

of existing pump molecules by extracellular metabolites 
present in the medium.

As shown previously [5], the inhibition of MDR pumps 
Pdr5p and Snq2p is readily visualized by the diS-Cj(3) fluo
rescence assay. The inhibition causes a fast and marked 
change in cell staining—due to the blockage of pump- 
effected probe efflux, the originally low staining of 
pump-competent cells changes to intensive staining and a 
consequent red shift of Â a!t to a value given solely by mem
brane potential.

To assess possible direct pump inactivation by compo
nents of the “spent” medium, we used exponential 
BY4742 cells (10-h cultivation, OD =  2.9) with a high 
pump activity (first point in the curve in Fig. I ). These cells 
were resuspended to the original OD into the same volume 
of the spent medium (see Materials and methods) without 
and with 1% glucose. After resuspending, the cells were cul
tivated for another 10 h and OD changes due to cell growth 
and changes in their diS-C3(3) staining were deter
mined throughout this interval (Fig. 1).

It was important to know if the transfer of exponential 
cells into the spent medium and their further cultivation 
does not cause a drop in membrane potential, which would 
lead to passive probe outflow and drop in cell staining that 
could erroneously be interpreted as preservation of pump 
activity. Like in the preceding studies, we used for the 
purpose the strain S. cerevisiae ADI-3 whose staining by 
diS-C3(3) is given solely by membrane potential due to 
the deletion of genes coding for PdrSp and Snq2p pumps 
[6,7] (Fig. 1).

The data in Fig. 1 show that, for a minimum of 2 h of 
cultivation in the spent medium, strain BY4742 retains 
the low level of staining; strain AD 1-3 displays only a slight 
decrease in cell staining during the cultivation, which indi
cates only a marginal change in membrane potential due to 
starvation. Throughout the cultivation interval, the optical 
density of both strains in the absence of glucose did not 
change at all, with 1% glucose as carbon source it increased 
by about 10%.

Fig. I. Time course of the staining level (AJjJ,,) during the cultivation of 
exponential BY4742 (full symbols) and ADI-3 (empty symbols) cells in 
YPD after resuspension in original spent “stationary” medium ( · )  (ODel- 
3 - » 3.09, ODa d  I I  -* 1.2) and in spent “stationary” medium with added 
glucose (1%) (■) (ODsy 3 -*3.4, OOAD 1.1 -*1.45). Dashed line 
indicates the transfer of cells into spent medium.



140 J. M alačtí al. I Biochemical and Biophysical Research Communications 337 (2005) 138-141

In view of the minute change in membrane potential 
during the cultivation of AD 1-3 cells in growth-depleted 
medium, i.e., lack of any dramatic drop in ΔΨ  caused by 
starvation, and the unchanged culture density, i.e., negligi
ble growth of new pump-competent cells, the low staining 
of BY4742 cells persisting for 2 h can be ascribed to an ac
tive removal of the probe from the cells. Hence, the pump 
activity of exponential BY4742 cells resuspended in spent 
medium is retained. This excludes a direct inhibitory effect 
of extracellular metabolites present in the spent medium on 
pump activity.

The increase in the staining of BY4742 cells after 3 h of 
cultivation indicating inhibition of the transport activity of 
the pumps is apparently associated with depletion of cellu
lar ATP level since the presence of glucose in the medium 
delays this drop in staining by about 2 h although it brings 
about only negligible cell growth (approximately 10% in
crease in optical density).

Although the extracellular metabolites in spent medium 
clearly do not directly inhibit the activity of MDR pumps, 
we cannot exclude their inhibitory effect on the level of pro
tein synthesis because the persisting pump activity may be 
due either to the originally present pumps or, alternatively, 
to newly synthesized ones while the original pumps are 
being degraded.

Effect o f extracellular metabolites on the synthesis o f MDR 
pumps

Previous study [7] showed that the transfer and resuspen
sion to lower culture density of long-cultured cells into a 
fresh complex YPD medium bring about an increase in the 
activity of PdrSp and Snq2p pumps caused by their de nooo 
synthesis. To assess the possible effect of extracellular 
metabolites in spent medium on the expression of appropri
ate genes and protein synthesis, we monitored changes in the 
diS-C3(3) staining of BY4742 cells (analogous data for 
IL125-2B are not shown) cultivated for a long period in 
YPD medium, which was subsequently supplied with con
centrated YP medium and with glucose to reach nutrient 
and carbon source concentrations equal to those in the fresh 
medium, or with a mixture of amino acids (Fig. 2). Controls 
were cells whose culture medium was supplied with glucose 
only, with concentrated YP medium alone, or with a mixture 
of amino acids alone, and also cells that were transferred 
into a fresh medium to a density equal to that of the station
ary culture. The last of these controls was used to see 
whether resuspension of cells in a fresh medium to a high- 
density brings about a similar drop in staining observed pre
viously [7] on resuspending them to a lower density.

As expected (see [7]), no changes in staining occurred on 
adding only glucose, only concentrated YP medium with
out glucose, or only the amino acid mixture. In contrast, 
shortly after transferring the cells into a fresh medium with 
glucose, the cells exhibited an increase in staining followed 
by a conspicuous drop indicating a rise in the activity 
of the pumps; this also occurred after addition of concen-

Time after adding of nutrients (hrs.)

Fig. 2. Time course of the staining level ( ^ u) after adding nutrients to 
BY4742 cells subjected to a long-term cultivation in YPD. Addition of 
glucose (empty circles), concentrated YP medium (empty squares), glucose 
with concentrated YP medium (full diamonds), mixture o f amino acids 
(empty triangles), glucose with a mixture of amino acids (full inverted 
triangles), and resuspension in a fresh medium with glucose (full 
hexagons). Dashed line indicates nutrient and/or glucose addition into 
spent medium.

trated YP medium and glucose. Interestingly, when the 
cells were supplied with the mixture of amino acids plus 
glucose, the transient increase in staining was not observed. 
The 30-min interval at which the lack of increase in staining 
on addition of amino acids plus glucose was observed is 
hardly sufficient for pump synthesis. The effect is therefore 
very likely to be due to a lower value of membrane poten
tial caused by, e.g., H+-ATPase activation with simulta
neous uptake of the amino acids by proton symporl.

This assumption was confirmed in an experiment with 
the pump-free strain ADI-3, in which the staining reflects 
solely membrane potential. As seen in Fig. 3, addition of 
glucose plus concentrated YP medium to the cells, or their 
resuspension in a fresh YPD medium, caused an increase in 
staining while addition of amino acids plus glucose did not 
bring about this increase in staining.

It should be noted that the optical density of cultures of 
strains BY4742 and AD 1-3 does not change in any of 
these cases (Figs. 2 and 3), except when both glucose and

Time after adding of nutrients (hrs.)

Fig. 3. Time course of the staining level (Ž ^ J  after adding nutrients to 
ADI-3 cells subjected to a long-term cultivation in YPD. Addition of 
glucose with concentrated YP medium (full diamonds), glucose with a 
mixture of amino acids (full inverted triangles), and resuspension in a fresh 
medium with glucose (full hexagons). Dashed line indicates nutrient and/ 
or glucose addition into spent medium.
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nutrients are added; then it mildly increases by less than 
1 0 % and the number of cells in the culture thus remains 
practically constant. Since the drop in the staining of 
BY4742 cells in spent medium supplied with concentrated 
nutrients (either YP medium or an amino acid mixture) is 
analogous to that observed in cells transferred into fresh 
medium containing no growth-accumulated metabolites, 
which was shown to be associated with the resynthesis of 
the pumps [7], we can conclude that even in this case it 
can be attributed to the resynthesis of pump molecules in 
existing cells. In other words—the presence of extracellular 
metabolites has no inhibitory effect on the synthesis of 
MDR pumps, whether on the level of expression of appro
priate genes or on the level of direct inhibition, and the lack 
of pump resynthesis by glucose is the result of depletion of 
nutrients, in particular amino acids, from the culture medi
um. The negative impact of nitrogen starvation on pump 
synthesis has been noted by Mamnun et al. [10].
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Abstract

Like other tested wild-type strains (DTXI1 and IL-125-2B), exponential glucose- and/or fructose-grown cells of Saccha
romyces cerevisiae BY4742 exhibit the previously described high activity of Pdr5p and Snq2p pumps (measured as export of 
the potentiometric fluorescent probe diS-Cj(3)). Upon saccharide depletion from the medium the pump activity in these cells, 
which difFer from other strains in having a lower membrane potential, sharply drops to a very low level similar to that found in 
cells grown on ethanol or glycerol. This negligible pump activity in respiring cells thus appears to have a universal character.

Addition of glucose or fructose to respiring BY4742 cells grown to low culture densities restores multidrug resistance pump 
activity due partly to pump synthesis in pre-existing cells and partly to the high pump activity of newly grown cells; no such pump 
activity boost occurs when the sugar is added to high-density cultures of ethanol-grown or post-diauxic glucose-grown cells, 
even if these cultures are diluted to low density by their original growth-depleted medium. A strong sugar-induced increase in 
pump activity is found solely if respiring cells from high-density cultures are resuspended in fresh YPD or YPE medium before 
sugar addition. Its absence in respiring cells suspended in growth-depleted medium reflects an as yet unidentified effect of the 
composition of the growth-exhausted medium (depletion of some components and/or accumulation of extracellular metabolites 
during yeast growth) on sugar-induced pump activity rise.
© 2005 Published by Elsevier Ltd.

Keywords: MDR-pumps; Yeast; Fluorimetric assay; Spent medium composition: Growth phases: Carbon source

1. Introduction
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MDR transporters are ubiquitous membrane pro
teins. Their largest family, ABC (ATP-binding cassette) 
proteins, which bind ATP and use the energy of its 
hydrolysis to drive the transport of various molecules 
across all types of cell membranes, are involved in a
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wide variety of cellular export processes. In the yeast 
Saccharomyces cerevisiae, most o f its 30 ABC pro
teins also act as transporters. Three of these pumps, 
Pdr5p, Snq2p and Yorlp, are major components of 
the pleiotropic drug resistance (PDR) system, which 
hampers the treatment and control of yeast contam
inations and infections (Bauer, Wolfger, & Kuchler, 
1999; Decottignies et al., 2002; Georgiev, 2000; 
Kolaczkowski, Kolaczkowska, Luczynski, Witek, & 
Goffeau, 1998; Rogers et al.. 2001). The knowledge 
about the regulation o f expression of the relevant genes, 
structure and substrate specificity is therefore highly 
desirable.

A method for studying the activity o f major yeast 
MDR pumps was developed in our department. The 
method, which makes use o f the pump-effected export 
of the fluorescent probe diS-C3 (3 ) from the cells, 
has been successfully used for characterizing MDR 
pump activity in yeast strains containing the PDR]-3 
allele (resulting in overproduction of MDR pumps) 
as compared with strains with deleted MDR. pumps 
(Gášková et al., 2002).

Recently, we have shown that our probe was 
exported from yeast cells by Pdr5p and Snq2p trans
porters and that the method is sufficiently sensitive 
also for monitoring the pump activity in wild-type 
cells with normal pump production (wild-type PDR1 
allele) (Čadek, Chládková, Sigler, & Gášková, 2004). 
An important finding was that the strain S. cerevisiae 
AD 1-3 (having the PDR]-3 allele) could be used as 
a negative pump-free control (providing important 
information on membrane potential alone) also for 
non-isogenic wild-type strains such as IL125-2B. 
These strains (often diploid) pose problems with 
the acquisition o f APdrSASnq2 double deletants, 
in which the diS-Ca(3) staining is given only by 
membrane potential. Determining net changes in 
membrane potential is crucial for using the diS-C3 (3 ) 
fluorescence assay in pump-competent cells since 
changes in cell staining can be due to either changes 
in membrane potential or to changes in pump activity, 
which can only be inferred from the difference between 
the staining of pump-competent and pump-free cells 
having the same membrane potential.

We showed that the activity o f MDR pumps Pdr5p 
and Snq2p in wild type glucose-grown IL 125-2B 
cells is high during the exponential phase and drops 
dramatically during the transition to the post-diauxic

growth. Glucose addition to post-diauxic cells strongly 
enhanced the pump activity, its depletion causing again 
pump activity drop. Hence, the activity of the Pdr5 
and Snq2 pump is high only when glucose is present 
in the cultivation medium. These data are in keep
ing with the recent results of (Mamnun, Schuller, & 
Kuchler, 2004) on the response o f the quantity of Pdr5 
and Pdrl5 pump proteins in S. cerevisiae to nutrient 
limitation and change in carbon source. The observed 
changes in the activity o f MDR pumps may thus reflect 
changes in their production or some kind of regulation 
of already translated proteins. One has to be aware that 
various yeast strains may behave differently -  cf. the 
transcriptional regulation of MDR pump production 
by Pdr3p (Devaux, Carvajal, Moye-Rowley, & Jacq, 
2002).

In this study, we employed wild-type S. cerevisiae 
strain BY4742 in order to leam if the drop in the activity 
of yeast MDR pumps during the transition to post- 
diauxic growth is a general phenomenon or if  it is 
confined to strains of a certain genetic background. We 
concentrated on the following questions: (1) How does 
PdrSp and Snq2p activity depend on the carbon source,
i.e. on the metabolic state (fermentative/respiratory) of 
the cells? (2) Is the activity-stimulating role of glucose 
unique or do other saccharides, e.g. fructose, have a 
similar effect? (3) Are there other regulatory factors in 
addition to the presence of saccharides?

2. Material and methods

2.1. Yeast strains

S. cerevisiae strain BY 4742 (MATa, his3A l, 
leu2A0, lys2A0, ura3A0) and isogenic mutants 
BY4742 Apdr5 (Mata; his3AI\ leu2A0\ lys2A0\ 
ura3A0\ YOR153w::kanMX4) and BY4742 Asnq2 
(Mat a; his3Al\ leu2A0\ lys2A0\ ura3A0\ 
YOROl lw::kanMX4) used in this study were from the 
Euroscarf collection.

S. cerevisiae wild-type strain DTXII (CCY 21-4- 
13), a diploid wild-type strain from the Czechoslovak 
Collection of Yeasts, Bratislava, Slovakia.

S. cerevisiae wild-type strain IL 125-2B {MATa, 
his]) and mutant strain ADI-3 (Mata, PDR 1-3, ura3, 
hisl, yorlA.'.hisC, snq2A::hisG, pdr5A::hisG) from 
the Collection of Université catholique de Louvain,
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Faculté des sciences agronomiques, Louvain-la- 
Neuve, Belgium.

2.2. Chemicals

DiS-Cj(3) was purchased from Molecular Probes, 
glucose and peptone from Sigma, yeast extract from 
Fluka, citric acid and Na2  HPO4  ■ 12 H2  O (reagent grade) 
from Lachema (Czech Republic).

2.3. Cell growth and staining conditions

Yeast was cultured in media containing 1% yeast 
extract, 1% bactopeptone and the respective carbon 
source (2% glucose, YPD; 2% fructose, YPF; 3% glyc
erol, YPG; or 4% ethanol, YPE). A preculture in YPD 
and YPF was performed for 15-20 h as described pre
viously (Gášková, Brodská, Holoubek, & Sigler, 1999) 
and for 40-48 h in YPE and YPG medium. Cell cul
ture densities were characterized by optical density at 
578 nm of appropriately diluted cell suspension. The 
main culture was grown in the same fresh medium 
at 30 °C, starting with 2.5 x 106  cells/ml (OD5 7 8  = 0.1 
on Novaspec II absorption spectrometer), for differ
ent periods of time to reach the different growth 
phases.

2.4. DiS-C3(3) fluorescence assay

The cells were harvested, washed twice with 
double-distilled water and resuspended in 10 mM 
citrate-phosphate (CP) buffer of pH 6.0 to OD5 7 8  = 0.1. 
DiS-C3 (3 ) (10- 4 M stock solution in ethanol) was 
added to 3 ml of yeast cells suspension to final dye 
concentrations o f 2 x 10“ 7  M. The samples were kept 
at room temperature and occasionally gently stirred. 
Fluorescence emission spectra were measured on 
FluoroMax 2 (Jobin-Yvon, SPEX) spectrofluorimeter 
equipped with a xenon lamp. Excitation wavelength 
was 531 nm, emission range 560-590 nm, duration of 
one spectral scan 2 0  s, scattered light was eliminated by 
orange glass filter with a cut-off wavelength at 540 nm.

The staining curves (Gášková et al., 1998), i.e. the 
dependence o f the wavelength of emission maximum 
λπΜίχΟ) on the duration o f staining t, were fitted to the 
equation:

W 0  = + C ,e - c ^ 6 0  ( 1 )

where Amax(/) reflects actual intracellular probe 
concentration, λ™ΒΧ represents the position of the 
fluorescence maximum at equilibrium, C2  the rate 
o f fluorescence maximum change and C\ reflects the 
difference between the starting point of the staining 
curve and λ max, which depends on the time of the first 
experimental point. We thus substituted the previously 
used wavelength of emission maximum after 2 0  min 
o f staining, Amax/2 o (Čadek el al., 2004) by the fit 
parameter Amax, which satisfactorily represents the 
state of equilibrium between passive probe uptake 
and its MDR-pump-mediated efflux, reflects the 
whole staining curve and is therefore less sensitive to 
experimental errors.

For each experiment, data from 2 to 4 measurements 
were collected for the fit.

3. Results and discussion

3.]. Membrane potential and pump activity in 
cells growing on fermentable and respiratory 
substrates

DiS-Cj(3) staining curves were measured in 2-40 h- 
old cells of BY4742 strain and isogenic mutants 
BY4742 Apdr5 and BY4742 Asnq2, and strains 
IL125-2B, DTXII and AD 1-3 cultured on glucose or 
fructose, glycerol and ethanol. For each staining curve, 
λmax value was used (see Section 2) as the parameter 
characterizing the level of intracellular probe concen
tration that reflects the sum of two processes: passive 
Δι/ř-dependent uptake of the probe and active probe 
extrusion by Pdr5 and Snq2 pumps (Čadek et al., 2004; 
Gášková et al., 2002).

The character of the A^ax dependence on the time of 
growth (Fig. 1 A) for strains DTXII and BY4742 and its 
mutants was similar to that described for the IL125-2B 
strain in our previous study (Čadek et al., 2004) (deter
mined again in this study— see Fig. 1A), during the 
lag and exponential phases, the staining was low, indi
cating a high pumping activity of Pdr5 and Snq2. On 
entry into the diauxic shift (dashed lines in Fig. 1A) 
the staining rose, which can be interpreted as a drop 
in the activity o f the MDR pumps. This pump activ
ity drop, accompanying transition to diauxic growth, is 
consistent with the pattern o f gene expression of PDR5 
accompanying the metabolic shift from fermentation to
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Fig. 1. Dependence o f the diS-C3(3) fluorescence parameter λ ^οχ 
(which reflects the intracellular probe concentration in equilibrium) 
on the time o f cell growth. (A) Glucose-grown BY4742 strain ( · )  
and its isogenic mutants BY4742 ApdrS (7 )  and BY4742 Asnq2 
(Δ ), IL125-2B (♦), DTXII ( ·  ) and AD 1-3 (□ ); BY4742 cultured 
on fructose (O )· Dashed lines indicate the entry o f cells into the 
diauxic shift. (B) The same strains (identical symbols) cultured on 
ethanol (empty) and glycerol (full). The data were obtained from at 
least three independent experiments.

respiration, determined by means of DNA-microarrays 
(DeRisi, Iyer, & Brown, 1997) in Stanford Microarray 
Database, http://genome-www5.stanford.edu and with 
the decrease in the amount o f Pdr5 pump in the mem
brane during the diauxic shift determined by Western 
blotting (Mamnun et al., 2004).

Staining o f cells o f the pump-free strain AD 1-3 in 
different growth phases was initially high, showing a 
gradual slow decrease with increasing time o f culti

vation (Amax was 576,8 nm after 65 h of growth—data 
not shown); this documents that membrane potential 
slowly decreases.

Comparison of the staining of cells o f wild-type 
strains shows that λ „3χ in cells of DTXII and IL125- 
2B strains reaches the same level as in the pump-free 
ADI-3, signifying equal Α ψ  while the X„?ax of wild- 
type BY4742 cells is lower by ca. 2 nm. This difference 
may be due to a residual activity of MDR pumps in the 
post-diauxic phase or a lowering of membrane poten
tial on transition to respiratory metabolism. The Xmax 
time profile o f isogenic mutant strains o f BY4742 lack
ing one of the two pumps responsible for diS-Cj(3) 
efflux indicates that the lower staining o f post-diauxic 
BY4742 cells is caused by a lower membrane poten
tial. This can be inferred from the fact that the rise (red 
shift) in Xmax accompanying the transition o f single
pump BY4742 deletants to the diauxic shift (left-hand 
part o f Fig. 1A) is faster and occurs earlier than in 
the wild-type BY4742, obviously due to the lower 
probe-exporting ability of these deletants. At a certain 
moment, the staining o f the single-pump deletants even 
reaches that o f the pump-free control and then gradu
ally decreases (right-hand part of Fig. 1 A), indicating a 
drop in membrane potential. That this drop of staining 
of single-pump deletants is not due to restoration of 
pump activity follows from the observation that after a 
certain period the staining o f the single-pump deletants 
and the wild-type strain becomes identical.

To see if the high pump activity in cells growing on 
glucose is glucose-specific or if it occurs also with other 
fermentable substrates, we cultured BY4742 cells in 
fructose-containing medium. The cell staining pattern 
reflecting membrane potential and the activity o f Pdr5p 
and Snq2p in fructose- and glucose-grown cells was 
essentially identical (Fig. 1A).

In cells of strain IL125-2B, wild-type BY4742 
and its single-pump deletants cultured on the non- 
fermentable carbon sources ethanol or glycerol, X^ax 
was high from the start o f the cultivation, indicating 
that the pumping activity of Pdr5p and/or Snq2p is low 
throughout the cultivation (Fig. IB). This is in keeping 
with the microarray data of Gasch et al. (2000), which 
show that the level of expression of PDR5 is very low 
in yeast grown on ethanol and high with glucose and 
fructose as growth substrates.

Like in YPD-cultured cells, the staining of BY4742 
was lower than in the other strains. That this difference

http://genome-www5.stanford.edu
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is given by lower membrane potential is again con
firmed by the identical staining of the single-pump 
deletants and the wild-type strain o f BY4742.

Comparison o f Fig. 1A with IB leads to 
another important conclusion: cells cultured on non- 
fermentable substrates have a higher membrane poten
tial than cells grown on glucose (λmax =  580nm in 
ethanol- or glycerol-grown AD 1-3 cells, and 578 nm 
in glucose-grown ones). This is in keeping with the 
finding that the expression of the PMA1 gene encoding 
the Δ ̂ -generating H+-ATPase as well as H+-ATPase 
activity is higher in cells growing on non-fermentable 
substrates (Fernandes & Sa-Correia, 2003).

3.2. Response o f pump activity in respiring cells in 
original, "spent ” medium to addition o f  
fermentable sugar

We wanted to establish if the activation of the pumps 
after glucose addition to respiring cells (Čadek et al., 
2004) is a general phenomenon or a specific behaviour 
of post-diauxic, i.e. respiration-adapted cells. Another 
question was whether the increase o f the activity of 
the pumps is caused only by the addition of glucose 
or if it occurs on adding another fermentable sugar. 
We therefore added either glucose or fructose to AD1- 
3 (negative control for possible membrane potential 
changes after sugar addition) and BY4742 cells grown 
on YPG or YPE media containing non-fermentable car
bon sources, and to post-diauxic cells of both strains 
grown on YPD. Addition o f glucose or fructose (final 
concentration 2%) to BY4742 cells growing to low cul
ture densities (ODype = 1.4, ODypg = 0.7) in a medium 
containing ethanol or glycerol had the same effect, 
bringing about after a time interval a strong drop in 
λ max- This Amax drop clearly attests to increased efflux 
of the probe from the cells mediated by MDR pumps 
since glucose addition does not affect the magnitude of 
membrane potential (as is apparent from the staining 
profile of glucose-supplied young cells of the pump- 
free mutant ADI-3, ODype = 1.2; Fig. 2A). The mag
nitude of this Pdr5p and Snq2p activity rise was nearly 
the same whether glucose or fructose was added to the 
culture but the decrease in staining was somewhat faster 
after glucose than after fructose addition (Fig. 2A). 
Consistent with these results, increased pump protein 
levels appeared after glucose addition to respiring cells 
(Mamnun et al., 2004).

Fig. 2. Changes in diS-Cj{3> fluorescence maximum after 
addition of 2% glucose or fructose to respiring yeast cultures. (A) 
Glucose-supplied low-density (OD = 1.2) AD 1 -3 culture in YPE (■), 
glucose-supplied low-density (O D =1.4) BY4742 culture in YPE 
( · ) ,  glucose-supplied low-density (OD = 0.7) BY4742 culture in 
YPG ( A ) ,  fructose-supplied low-density (OD = 0.7) BY4742 cul
ture in YPG (V), (B) glucose-supplied high-density AD I-3 cultures 
in YPD (OD=12.2) (■ ) and YPE (OD = 9.2) (□ ) and glucose- 
supplied high-density BY4742 cultures in YPD (O D -12 .9 ) ( · )  
and YPE (OD = 9.4) (O)· Arrow indicates the moment o f sugar 
addition.

In contrast, in cells subjected to prolonged cul
tivation in YPE to achieve high culture densities 
(ODype (BY) = 9.4; ODype (AD) = 9.2) sugar addi
tion had no effect on either membrane potential (see 
the staining profile o f AD 1-3 cells) or pump activ
ity and the same lack of pump-promoting effect was 
recorded after adding glucose to a high-density culture
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ofpost-diauxicYPD-grown cells (ODypd (BY)= 12.9; 
ODypd (AD) = 12.2) (Fig. 2B).

In this case glucose addition stimulated neither 
pump activity or membrane potential nor subsequent 
growth, because only a small (ca. 10%) increase in OD 
was observed even after 7 h o f further cultivation on 
YPE. When, however, cells from low-density cultures 
grown on respiratory substrates were supplied with the 
sugar and then likewise cultivated for another 7-8 h, the 
OD rose as much as 2.5-fold and BY4742 cells exhibit 
an increase in pump activity. This fact, together with 
the results obtained with post-diauxic IL125-2B cells 
(Cadek et al., 2004), in which a sugar-induced increase 
of pump activity was observed in cultures with OD = 6,
i.e. lower than that of BY4742 cells grown on YPD 
(OD=12.9) or cells after a prolonged cultivation on 
YPE (OD = 9.4) indicates that the pump activation by 
added glucose is limited by factor(s) intimately con
nected with the density of the cell culture.

These limiting factors could conceivably include (a) 
fast glucose depletion from the growth medium pre
venting the transition of the cells to fully fermentative 
metabolism, (b) depletion of other essential nutrients 
from the growth medium, (c) prevention o f cell divi
sion, e.g. by contact inhibition, or (d) accumulation of 
extracellular metabolites and toxic compounds in the 
medium.

If the decrease in Amax after glucose addition were 
caused only by an increasing quantity of newly-grown 
(exponential) cells with high pump activity and not by 
reactivation or synthesis of the pumps in pre-existing 
cells, then the absence o f this A^ax drop after glucose 
addition to a dense cell culture (negligible OD increase 
during subsequent cultivation) would be a simple con
sequence o f the absence of new exponential cells in the 
suspension.

3.3. Sugar-induced changes in MDR pump activity 
o f  respiring cells— increased pump activity or 
contribution o f  newly grown cells?

To determine to what extent the sugar-induced drop 
in diS-C3(3) staining, i.e. rise in pump activity, reflects 
the reactivation or de novo synthesis of the pumps in 
pre-existing cells and which part is due to newly grown 
exponential cells with high pump activity, YPG-grown 
cells were harvested and resuspended to OD = 2 in a 
fresh sugar-free YP medium, glucose or fructose was

Time after sugar uddilion (hours)

Fig. 3. Changes in diS-Cj(3) fluorescence maximum λ „ Μ in respir
ing cells from a low-density YPG culture after transfer to fresh YPD 
( · )  or YPF medium (A)  and OD of these cultures (glucose (Ο ), 
fructose (Δ)) afler the transfer. Values o f (□ ) corresponding to 
increasing OD in the sample where pump activity is present only in 
newly grown exponential cells (obtained by parallel mixing o f low- 
and strongly-stained cells (Section 3.3)).

added and the subsequent drop in A^ax and increase 
in OD were measured (Fig. 3). In a parallel experi
ment, the gradual rise in the number o f newly grown 
cells in this sugar-supplied culture was simulated by 
mixing exponential (i.e. low-staining) cells in different 
ratios with respiring (i.e. strongly staining) cells and 
measuring diS-C3(3) staining in these mixed sugar-free 
samples. For a given OD (Fig. 3), the observed Amax 
in the actual culture is lower than in the mixed sample. 
This difference obviously reflects the increase in the 
activity of Pdr5/Snq2 pumps in pre-existing cells after 
sugar addition.

The fact that no change in A^ax, i.e. in probe efflux, 
was observed for 1.5 h after glucose or fructose addition 
indicates that the probe efflux stimulation is due to the 
synthesis of new pump molecules rather than reactiva
tion of existing pumps, which should be considerably 
faster.

3.4. Sugar-induced changes in membrane 
potential and MDR pump activity o f respiring cells 
from high-density cultures resuspended in spent or 
fresh medium

The surprising difference between the response of 
pump-competent BY4742 cells from low- (OD <2) 
and high-density (OD > 9) cultures to glucose addition
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Fig. 4. Changes in diS-Cj (3) fluorescence maximum λ„?αχ after addi
tion o f 2% glucose to BY4742 ( · )  and AD 1 -3 (■ ) cells resuspended 
to 0Ds7g — 3 in their original spent YPD medium (empty symbols) 
and in a fresh YPD medium (full symbols) identical with the growth 
one and then cultured for another 5.5 h. Dashed line (Δ), addition o f 
2-deoxyglucose to AD I -3 cells resuspended in fresh medium -*■ no 

increase. Arrow indicates the moment o f  sugar addition.

posed the question whether the difference is due to the 
effect of high cell concentration per se or whether com
position o f the “spent” medium, i.e. absence o f essential 
nutrients, accumulation o f extracellular metabolites, 
waste products, etc., can also play a role.

To assess the impact o f different factors on the 
absence of the X^ax drop after glucose addition to 
a dense cell culture, we grew AD 1-3 and BY4742 
cells to a high density in YPD or YPE (ODypd 
(AD)= 13.7; OD ypd (BY) = 13.8; ODype (BY) = 10.7; 
ODype (AD) =10.2). Harvested cells were resus
pended to desired OD (~ 3) either in their original 
“spent” medium or in a fresh YP medium before adding 
the sugar. The sugar was added and the change in 
Amax was measured (see Fig. 4 for glucose; data for 
fructose are not shown). When glucose was added to 
post-diauxic AD 1 -3 or B Y4742 cells from high-density 
YPD cultures (data for cells subjected to long-term cul
tivation in YPE, which were identical, are not shown) 
resuspended in exhausted medium, there was no sig
nificant change in Xmax- This indicates that the lack of 
the pump-promoting effect is not associated with cul
ture density per se. On the other hand, sugar addition to 
BY4742 cells analogously resuspended in a fresh YP 
medium was followed by a significant increase in Xmax. 
followed later by its strong drop. This cell response was

independent of the added sugar (glucose or fructose), 
and of the previous history of the cells (cultivation in 
YPE or YPD).

The Xmax profile of AD 1-3 cells after glucose addi
tion clearly indicates that the initial increase in λmax 
in BY4742 cells is associated with a sugar-induced 
increase in membrane potential (a fast activation of 
membrane H+-ATPase (Serrano, 1983)). The fact that 
the Δ ^-generating H+-ATPase is stimulated by glu
cose was supported by the finding that addition of 
2-deoxyglucose to A D I-3 cells resuspended in fresh 
medium fails to cause any Xmax increase (see the dashed 
line in Fig. 4).

The above results indicate that the factor impeding 
the activation of pumps after glucose addition is not the 
culture density as such but, rather, the composition of 
the growth medium in which the cells were cultured to 
high densities. It is not yet quite clear whether the rea
son is the absence o f essential nutrients in the growth- 
exhausted medium or the accumulation of extracellular 
metabolites or toxic compounds in it.

Experiments are in progress to elucidate the nature 
of the factor(s) responsible for the differences in sugar- 
induced MDR pump activation in yeast cells with dif
ferent history.

Acknowledgements

This work was supported by Czech Science Foun
dation (grants 204/03/H066 and 202/04/Pl 10), The 
Ministry of Education (grant FRVS 555/2005/G3), 
Czech Academy o f Sciences (grant S5020202) 
and by Research Concepts MSM 0021620835 and 
AV0Z50200510. We thank Prof. Z. Pálková, Faculty 
of Science, Charles University, Prague, for providing 
us with the yeast strains.

References

Bauer, B. E., Wolfger, H., & Kuchler. K. (1999). Inventory and 
function o f yeast MDR proteins: About sex, stress, pleiotropic 
drug and heavy metal resistance. Biochim. Biophys. Acta., 1461. 
217-236.

Čadek, R., Chládková, Κ., Sigler, Κ., & Gášková, D. (2004). Impact 
o f  the growth phase on membrane potential and activity o f  MDR- 
pumps of S. cerevisiae: Effect o f pump overproduction and car
bon source. Biochim. Biophys. Acta, 1665, 11 l - l  17.



J. Maláč et al. /  The International Journal o f  Biochemistry & Cell Biology 37 (2005) 2536-2543 2543

Decottignies, A., Rogers, B., Kolaczkowski, M., Carvajal, E., Balzi, 
E., Conseil, G., Niimi, Κ., di Pietro, A., Monk, B. C., & Goffeau, 
A. (2002). The pleiotropic drug MDR transporters from Saccha
romyces cerevisiae. In I. T. Paulsen, Kim Lewis, & K. Lewis 
(Eds.), Microbial multidrug efflux (pp. 155-175). Wymondham, 
UK: Horizon Scientific Press.

DeRisi, J. L„ Iyer, V. R., & Brown, P. Ο. (1997). Exploring the 
metabolic and genetic control o f  gene expression on a genomic 
scale. Science, 2 7 8 ,680-686.

Devaux, F., Carvajal, E., Moye-Rowley, S., & Jacq, C. (2002). 
Genome-wide studies on the nuclear PDR3-controlled response 
to mitochondrial dysfunction in yeast. FEBS Lett., 515, 25- 
28.

Fernandes, A. R., & Sa-Correia, I. (2003). Transcription patterns o f 
PM AI and PMA2 genes and activity o f plasma membrane H+- 
ATPase in Saccharomyces cerevisiae during diauxic growth and 
stationary phase. Yeast, 20, 207-219.

Gasch, A. P., Spellman, P. T., Kao, C. M., Carmel-Harel, O., 
Eisen, M. B., Storz, G., Botstein, D., & Brown, P. O. (2000). 
Genomic expression programs in the response o f yeast cells to 
environmental changes. Molecular Biology o f  the Cell, 4241- 
4257.

Gášková, D., Brodská, B., Holoubek, A., & Sigler, Κ. (1999). Factors 
and processes involved in membrane potential build-up in yeast: 
diS-C3(3) assay. Int. J. Biochem. Cell Biol., 31, 575-584.

Gášková, D., Brodská, B., Herman, P., Večer, J., Malínský, J., Sigler, 
Κ., Benada, O., & Plášek, J. ( 1998). Fluorescent probing of mem
brane potential in yeast: The role o f cell wall in assays with 
diS-C3(3). Yeast. 14, 1189-1197.

Gášková, D., Čadek, R., Chaloupka, R., Vacata, V., Gebel, J., & 
Sigler, K. (2002). Monitoring the kinetics and performance of 
yeast membrane MDR transporters by diS-C3(3) fluorescence. 
Int. J. Biochem. Cell Biol., 34. 931-937.

Georgiev. V. St. (2000). Membrane transporters and anti fungal drug 
resistance. Curr. Drug Targets, I, 261-284.

Kolaczkowski, M., Kolaczkowska, A., Luczynski, J., Witek, S., & 
Goffeau, A. ( 1998). In vivo characterization o f the drug resistance 
profile of the major MDR transporters and other components 
of the yeast pleiotropic drug resistance network. Microb. Drug 
Resist.,4, 143-158.

Mamnun, Y. M., Schüller, C., & Kuchler, Κ. (2004). Expression regu
lation o f the yeast PDR5 ATP-binding casette (ABC) transporter 
suggests a role in cellular detoxification during the exponential 
growth phase. FEBS Lett., 559, 111-117.

Rogers, B., Decottignies. A., Kolaczkowski, M., Carvajal. E„ Balzi, 
E., & Goffeau, A. (2001). The pleiotropic drug MDR transporters 
from Saccharomyces cerevisiae. J. Mol. Microbiol. Biotechnoi. 
3,207-214.

Serrano, R. (1983). In vivo glucose activation o f the yeast plasma 
membrane ATPase. FEBS Lett.. 156. 11-14.



PŘÍLOHA 3

PROGRAMME

A B S T R A C T S

3 2 nd ANNUAL CONFERENCE

ON YEASTS

MONITORING THE PERFORMANCE OF YEAST 
MEMBRANE ABC TRANSPORTERS BY FLUORESCENCE 
ASSAY: EFFECT OF CULTIVATION CONDITIONS

Gášková P.. Maláč J., Urbánková E.

Institute of Physics, Charles University, Ke Karlovu 5, 121 16 Prague 

2, Czech Republic

Performance of yeast plasma membrane multidrug resistance ABC 
pumps was studied by monitoring the uptake of the fluorescent 
potentiometric dye diS-Cj(3) [1,2] which is affected by the expelling 
of the dye from the cells by the Pdr5p and Snq2p pumps with 
overlapping substrate specificity [3].
The monitoring was done on Saccharomyces cerevisiae strain 
BY4742 and its appropriate mutant deleted in PdrSp transporter.
The activity of ABC pumps was investigated during the yeast growth 
up to late stationary phase and the influence of different carbon 
sources - glucose and fructose as fermentable substrates and glycerol 
and ethanol as respiratory ones - was studied. The activity of ABC 
transporters was low during aerobic growth, addition of 
a fermentable substrate increasing their transport activity.
Our study shows the interconnection between the performance of 
ABC transporters and growth conditions
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Exponential glucose- and fructose-grown cells of the wild-type strain 5. cerevisiae BY4742 exhibit 
the previously described high activity of Pdrsp and Snq2p pumps (measured as export of the poten- 
tiometric fluorescent probe diS-C3(3)') that drops dramatically upon saccharide depletion from the 
medium2. In contrast, cells grown on ethanol or glycerol display very low pump activity throughout 
the cultivation. On addition of glucose or fructose, respiring cells grown to low culture densities 
display a marked rise in pump activity due partly to pump reactivation or synthesis in pre-existing 
cells and partly to the high pump activity of newly grown cells. However, the sugar has no effect on 
pump activity when added to high-density cultures of ethanol-grown or post-diauxic glucose-grown 
cells, or to cells from these high-density cultures diluted to low culture density in their original spent 
medium. Strong pump activation is found solely if cells from high-density cultures are resuspended 
in fresh YPD or YPE medium before sugar addition. The lack of sugar-induced MDR pump activation 
in respiring cells in a spent medium reflects an as yet unidentified effect of spent medium com
position (depletion of some components and/or accumulation of extracellular metabolites during 
yeast growth) on pump activity.
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Exponential glucose- and fhictose-grown cells of the wild-type strain 
5. cerevisiae BY4742 exhibit the previously described high activity of PdrSp and 
Snq2p pumps (measured as export of the potentiometric fluorescent probe diS-C}(3) 
[1]) that drops dramatically upon saccharide depletion from the medium [2]. In 
contrast, cells grown on ethanol or glycerol display very low pump activity throughout 
the cultivation. On addition of glucose or fructose, respiring cells grown to low culture 
densities display a marked rise in pump activity due partly to pump reactivation or 
synthesis in pre-existing cells and partly to the high pump activity of newly grown 
cells. However, the sugar has no effect on pump activity when added to high-density 
cultures of ethanol-grown or post-diauxic glucose-grown cells, or to cells from these 
high-density cultures diluted to low culture density in their original spent medium. 
Strong pump activation is found solely if cells from high-density cultures are 
resuspended in fresh YPD or YPE medium before sugar addition. The lack of sugar- 
induced MDR pump activation in respiring cells in a spent medium reflects an as yet 
unidentified efTect of spent medium composition (depletion of some components 
and/or accumulation of extracellular metabolites during yeast growth) on pump 
activity.
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Abstract:
Glucose addition to a stationary culture of wild-type Saccharomyces 
cerevisiae BY4742 cells with zero activity of MDR pumps resuspended in 
a fresh medium causes pump resynthesis (measured as pump-effected diS- 
C3(3) efflux). In a stationary culture in its original growth medium this 
glucose-induced pump resynthesis fails to occur due to depletion of 
essential nutrients or to extracellular metabolites produced by cells during 
growth. Direct pump inactivation by metabolites is excluded since 
exponential cells with high MDR pump activity cultured in a medium with 
high concentration of extracellular metabolites retain this activity for at 
least 2 h. The metabolites also do not affect pump synthesis on the level of 
gene expression as addition of concentrated growth medium or an amino 
acid mixture to stationary cells in spent growth medium restores glucose- 
induced pump synthesis. The block of MDR pump synthesis is therefore 
due to the lack of essential nutrients in spent medium.
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A new test system for identifying interactions of potential inhibitors w ith  
S. cerevisiae MDR pumps: pump inhibition or competition for transport?

D a n a  G á š k o v á 1 . K a m i l a  C h l á d k o v á - M o q u i n 1 ·2 , T o m á š  H e n d r y c h 1 , J a n  M a l á č 1

a n d  K a r e l  S i g l e r 2

1 Charles University, Faculty o f Mathematics and Physics, 1Institute of Physics,
121 16 Prague 2,

2 Institute o f Microbiology, CR Academy of Sciences, 142 20 Prague 4, Czech
Republic

I n t e n s i v e  s e a r c h  i s  c u r r e n t l y  u n d e r w a y  f o r  n e w  e f f i c i e n t  i n h i b i t o r s  o f  M D R  

t r a n s p o r t e r s  t h a t  c o u l d  p o t e n t i a l l y  b e  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  c u r r e n t  

a n t i m i c r o b i a l s  t h a t  a r e  M D R  p u m p  s u b s t r a t e s .  W e  d e v e l o p e d  a  f l u o r e s c e n c e  

m e t h o d  b a s e d  o n  t h e  u s e  o f  t h e  p o t e n t i o m e t r i c  f l u o r e s c e n t  p r o b e  d i S - C 3 ( 3 ) ,  

w h i c h  i s  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  s u b s t r a t e  o f  m a j o r  m e m b r a n e  M D R  p u m p s  P d r 5 p  

a n d  S n q 2 p  i n  S .  cerevisiae a n d  p e r m i t s  a  h i g h l y  s e n s i t i v e  r e a l - t i m e  m o n i t o r i n g  

o f  t h e i r  a c t i o n .  I n  c o m b i n a t i o n  w i t h  b i o l o g i c a l  t e s t s ,  i t  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  

t h e  c h a r a c t e r  o f  i n t e r a c t i o n s  o f  p o t e n t i a l  i n h i b i t o r s  w i t h  t h e  p u m p s .  T h e  

e x p e r i m e n t a l  . a p p r o a c h  c o n s i s t s  i n  c o m p a r i n g  d i S - C 3 ( 3 )  s t a i n i n g  o f  c e l l s  o f  t h e  

p u m p - f r e e  m u t a n t  A D  1 - 3  w i t h  i t s  p a r e n t  p u m p - o v e r p r o d u c i n g  s t r a i n  U S 5 0 -  

1 8 C .  T h e  s t a i n i n g  o f  p u m p - c o m p e t e n t  c e l l s  i s  m u c h  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  

p u m p - f r e e  c e l l s  d u e  t o  p r o b e  e x p u l s i o n  b y  M D R  p u m p s  a n d  c e s s a t i o n  o f  p u m p  

a c t i v i t y  l e a d s  t o  i d e n t i c a l  s t a i n i n g  o f  b o t h  s t r a i n s .  W e  t e s t e d  t h e  e f f e c t  o n  p u m p  

p e r f o r m a n c e  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t w o  g r o u p s  o f  b i o a c t i v e  c o m p o u n d s  -  

p o t e n t i a l  M D R  p u m p  i n h i b i t o r s :  l y s o s o m o t r o p i c  a n t i f u n g a l s  a n d  c a t i o n i c  

s u r f a c e - a c t i v e  c o m p o u n d s  i n  c o m m e r c i a l  u s e .  W i t h  o n e  e x c e p t i o n ,  a l l  t e s t e d  

c o m p o u n d s  c a u s e d  a p p a r e n t  i n h i b i t i o n  o f  t h e  p u m p - e f f e c t e d  e x p o r t  o f  d i S - C 3 ( 3 )  

f r o m  t h e  c e l l s .  D e t e r m i n a t i o n  o f  p u m p  s u b s t r a t e  s p e c i f i c i t y  b y  b i o l o g i c a l  t e s t s  

s h o w e d  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  i n h i b i t o r s  a r e  p u m p  s u b s t r a t e s  a n d  t h e  i n h i b i t i o n  o f  

p u m p  a c t i o n  i s  i n  f a c t  c o m p e t i t i o n  f o r  t r a n s p o r t  w i t h  d i S - C 3 ( 3 ) .  O u r  t e s t  s y s t e m  

m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  r e a d i l y  i d e n t i f y  r e a l  p u m p  i n h i b i t o r s  t h a t  i n h i b i t  d i S - C 3 ( 3 )  

t r a n s p o r t  f r o m  c e l l s  b u t  a r e  n o t  p u m p  s u b s t r a t e s .

Supported by Research Concepts M SM  0021620835 and AV0Z50200510, Czech 
Science Foundation grant 204 /03 /H066 and ASCR grant S5020202.
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Interactions of xenobiotics with S. cerevisiae MDR pumps
Hendrych Tomáš. \  Čadek Radek \  Moquin K am ila.\ Maláč Jan. \  Zlámalová Marta2, Sigler 
Karel2, Gášková D ana1

1 Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, 'institute of Physics, Prague 2,
Czech Republic and 2Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 
Prague 4

The interactions of a number of xenobiotics with two main S. cerevisiae MDR pumps, 
Pdr5p and Snq2p were studied in pump-competent and pump-free cells by a combination of 
two methods: (A) a fluorescence method that visualizes real-time changes in the activity oi 
the pumps by using the potentiometric fluorescent probe diS-C3(3), which is at the same time 
a substrate o f Pdr5p a Snq2p [1], (B) the disc-diffiision test on agar: Both methods made use 
o f a “two-compound” system taking advantage of the response of the cells to a known “basic” 
pump substrate (diS-C3(3) in the fluorescence test, the K T tT  ionophore nigericin in the disc- 
diffusion test) alone and in the presence of another -potentially pump-affecting -  bioactive 
compound that is being studied.

The interaction with MDR pumps was examined in two groups of compounds with 
known deleterious effect on yeast: several lysosomotropic compounds that inhibit vacuolai 
ATPase or other ATPases, commercial biocides such as benzalkonium chloride and other 
compounds such as FK-506, enniatin, berberine, rapamycin, and others. The results of both 
tests showed that some compounds -  “passers-by”, although inhibiting important cell 
processes, do not interact with MDR pumps whereas others affect one or another of the 
pumps, causing a loss o f their ability to transport the “basic” substrate out of the cells. This 
apparent inactivation of the pumps can be due to competition for transport with the “basic” 
substrate or to actual (noncompetitive) inhibition of the pumps.

[1] Gášková D., Čadek R., Chaloupka R., Vacata V., Gebel J., Sigler K.: Int. J. Biochem. Cell 
Biol. 34, 931 (2002).
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