
Produkce amoniaku koloniemi mutantů a stárnutí strukturovaných 

kolonií Saccharomyces cerevisiae 

 

 Cílem této diplomové práce je sledovat vývoj, respektive stárnutí buněk 

v kvasinkových koloniích Saccharomyces cerevisiae. Kvasinkové buňky S. cerevisiae tvoří 

na pevném substrátu mnohobuněčné organizované struktury – kolonie, ve kterých dochází 

k mezibuněčným interakcím. Tyto interakce mají vliv na formování, morfologii a stárnutí 

kvasinkové kolonie. Tato práce je zaměřena na změny v produkci amoniaku obřími 

koloniemi delečních mutant, a také na stárnutí kolonií se zvrásněnou morfologií. 

 Charakterizovala jsem mutantní kmeny S. cerevisiae, s delecí v genech RTG1, 

RTG2, RTG3, FIS1, CIT2, jejichž produkty hrají významnou roli ve vývoji kolonie. 

Transkripce těchto genů se mění v průběhu vývoje kolonií při přechodu z acidické do 

alkalické fáze. Zjistila jsem, že míra produkce amoniaku byla ve shodě s výsledky 

alkalizace média v okolí obřích kolonií a že uvedené mutanty odvozené od kmene BY 

produkovaly amoniak od 15. dne. Míra produkce amoniaku koloniemi kmene rtg3∆ byla 

srovnatelná s rodičovským kmenem, nižší produkce oproti rodičovskému kmeni byla 

zjištěna u fis1∆, rtg1∆ a rtg2∆. Naopak u kmene cit2 byla produkce amoniaku vyšší-než u 

rodičovského kmene. 

 Připravila jsem kmeny S. cerevisiae ƩS
h
, u kterých jsem pomocí genu GFP pro 

zelený fluorescenční protein označila geny GUT1 a SMI1/KNR4, které se v tekuté kultuře 

exprimují v exponenciální fázi růstu a geny SSA3 a HSP30, které se exprimují ve 

stacionární fázi růstu. U těchto kmenů jsem sledovala vývoj v kvasinkových koloniích 

s výraznou zvrásněnou morfologií. Zjistila jsem, že v tekuté kultuře dochází k expresi genů 

v příslušných fázích růstu. Na základě indukce fúzovaných fluorescenčních proteinů 

v buňkách odebíraných z definovaných částí kolonie jsem prokázala, že starší buňky jsou 

lokalizované převážně na vrcholu kolonie, kdežto mladší hlavně na okraji a na středu 

spodní části kolonie. Zjišťovala jsem také výskyt mrtvých buněk u kmene S. cerevisiae ΣS
h
 

rostoucího na médiu s BKP indikátorem. Mrtvé buňky jsem v koloniích neprokázala, 

potvrdila jsem však přítomnost reaktivních kyslíkových radikálů. 
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