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1. Úvod
1.1. Kvasinky
Kvasinky jsou nejjednodušší eukaryotní organismy. Spadají do
rostlinné říše, do vyšších hub. Většina kvasinek jsou jednobuněčné
organismy, které se rozmnožují pučením a obvykle se živí
sloučeninami uhlíku, které zpracovávají kvašením. Některé proto
dokážou vytvořit mycelia a mohou existovat i ve vícebuněčné formě.
Vytvoří-li mycelia, pak se mohou kvasinky dělit přehrádečným
dělením. Byly nalezeny i takové rody, které nejsou schopny
fermentace (kvašení) a uhlíkaté sloučeniny zpracovávají pouze
oxidativními způsoby.
Kvasinky jsou s lidmi velmi úzce spjaté. Záznamy o jejich
využití při výrobě kvasných potravin podobných dnešnímu chlebu,
pivu a vínu jsou již z dob 4000-6000 př. n. l. To, že kvašení je projev
životních funkcí mikroorganismů prokázal L. Pasteur v 50. letech 19.
století. Ovšem o jejich první izolaci se postarali o 30 let později E. Ch.
Hansen (z piva) a Műller-Thurgau (z vína). Tento druh byl
pojmenován Saccharomyces cerevisiae (z řeckého Saccharos=cukr
mykes=houba). Některé druhy kvasinek jsou potenciálními lidskými
patogeny. Z těchto důvodů se kvasinky staly dobrým objektem pro
zkoumání metabolických procesů.
S. cerevisiae je velmi oblíbeným modelovým druhem, protože se
dělí dostatečně rychle. Navíc se jedná o mikroorganizmus, který může
existovat v haploidním stavu. Díky této skutečnosti můžeme kvasinky
křížit a připravovat různé kmeny, což má pro biologii nepostradatelný
význam. S. cerevisiae se stala prvním eukaryotickým organismem, u
kterého byla zjištěna celá sekvence DNA.
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Obr. 1. Buňka kvasinky. Převzato z [10]

1.2. Saccharomyces cerevisiae
1.2.1. Pouzdro
Jen málo rodů kvasinek si vytváří pouzdro. Jedná se o většinu
basidiosporogenních a anamorfních kvasinek a některé askomycety.
Díky pouzdru kvasinky většinou vytváří sliznaté kolonie. Pouzdro je
složeno z polysacharidů, které tvoří síť orientovaných mikrofibril o
průměru 0,3 – 0,4 nm. Tyto mikrofibrily vychází z buněčné stěny,
avšak nejsou součástí buněčné stěny. Funkce pouzdra zatím není
zcela jasná, ale buňky s pouzdrem pomaleji dehydratují. Kvasinky
vytvářející pouzdro často osidlují prostředí s málo živinami. Proto je
možné, že pouzdro váže živiny do blízkosti buňky, která je pak
schopná přežít i v nehostinných místech.
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1.2.2. Jádro
Velikost jádra se pohybuje od 5 do 10 µm. Jádro se skládá
z jaderného obalu, jadérka, chromatinu a jaderné matrix
(interchromatinový prostor).
Jaderný obal je tvořen dvěma paralelními membránami, které
jsou od sebe vzdáleny 40 - 70 nm. Membránami prochází jaderné
póry, které mají v průměru asi 70 nm.
Další složkou jádra je chromatin. Tvoří jej stočená vlákna DNA,
která jsou vázána na histony (protein). Tato tzv. chromatinová DNA
tvoří většinu genetické informace v buňce. V chromatinu také dochází
k syntéze informačních prekurzorů (m-RNA), informačních (r-RNA) i
transferových (t-RNA).
Nedílnou součástí jádra je jadérko, které bývá menší a má často
kulovitý tvar. Může dosahovat až 1 µm. Je tvořeno RNA a proteiny.
Díky této skutečnosti bývá dobře vyvinuto v buňkách syntetizujících
proteiny. Není neobvyklé, že jedno jádro obsahuje více jadérek. Jeho
hlavní funkcí je transkripce DNA na RNA.
Amorfní složkou, která vyplňuje prostor mezi jadérky a
chromatiny (Interchromatinový prostor) říkáme jaderná matrix. V této
matrix se nalézá množství malých tělísek, jejichž rozměry jsou menší
než 1 µm. Jedná se například o jednoduchá nebo komplexní jaderná
tělíska, interchromatinová a perichromatinová granula,
perichromatinové fibrily, ionty, metabolity a proteiny. O jaderné
matrix se i přes soustavné studie mnoho neví.
1.2.3. Mitochondrie
Mitochondrie jsou natolik výraznou složkou buňky, že je lze
pozorovat i světelným mikroskopem. Dorůstají do tloušťky 0,2 µm a
délky až 10 µm. U plně respirujících buněk mohou mitochondrie
zabírat až 10% celkového objemu buňky. Roste-li buňka v médiu za
přítomnosti glukózy, pak se toto procento zmenšuje na 3 – 4 %.
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Mitochondrie jsou ohraničeny dvěma membránami s odlišnými
vlastnostmi. Nejpatrnější rozdíly jsou v jejich propustnosti a tvaru.
Zatím co vnější membrána je hladká a propouští větší molekuly (až do
hmotnosti 10 kD), vnitřní membrána tvoří časté zákruty
(mitochondriální kristy) a propouští jen menší objekty (do hmotnosti
150 D). Ve vnitřní membráně jsou lokalizovány spousty důležitých
enzymů. Například enzymatický systém H+-ATPáza, který syntetizuje
ADP (adenosin-di-fosfát) na ATP (adenosin-tri-fosfát), NADH
dehydrogenáza, cytochromy a,b,c a další.
Vnitřní část mitochondrií vyplňuje mitochondriální matrix. Ta
obsahuje velké množství vápenatých a hořečnatých iontů. Dále
obsahuje malé množství DNA a tři druhy RNA. Mitochondriální DNA
může představovat až 1 % celkové DNA. Na rozdíl od jaderné DNA je
mitochondriální DNA kruhově uspořádaná. Také mitochondriální
RNA je odlišná od jaderné. Tyto poznatky vedly vědce k hypotéze, že
mitochondrie vznikly z bakterií, které žijí v symbióze s ostatními
organelami v buňce. Hlavním přínosem mitochondrií buňce je tvorba
ATP jakožto zdroje energie pro buněčné procesy.
1.2.4. Vakuola
Vakuoly kvasinkových buněk představují zásobárnu látek a
zastupují i některé funkce lysozomu. Probíhá v nich spousta
chemických procesů. Je zásobárnou aminokyselin, bází, fosfátu,
vápníku a dalších látek. Její pH je 5,5 tudíž menší než cytoplasmy.
Na transportu H+ iontů se podílí ATPáza a jsou zde také lokalizovány
proteolytické enzymy.
Vakuoly jsou dynamickým systémem. Jejich počet a velikost se
mnění v závislosti na růstovém stádiu buňky. Při stacionární části je
v buňce jedna velká vakuola. Ve fázi dělení buňka obsahuje více
menších vakuol, přičemž některé vakuolové váčky jsou nejspíš
pomocí cytoskeletu přesunuty do pučící buňky. Vakuola je obklopena
jednou vrstvou membrány nazývající se tonoplast.
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1.2.5. Peroxizomy
Peroxizomy jsou kulovité nebo ovoidní organely o velikosti 0,5 –
1,2 µm obklopené vlastní membránou. U kvasinek plní funkci
zásobárny enzymů. Obsahují například enzymy pro β-oxidaci
mastných kyselin, enzymy glykoxalátového cyklu, či enzymy na
oxidaci metanolu. Pěstujeme-li S.cerevisiae v přítomnosti kyseliny
olejové, lze pozorovat výraznější peroxizomy. Z toho usuzujeme, že
kyselina olejová indikuje jejich růst. Naopak přítomnost glukózy
množství peroxizomů redukuje.
1.2.6. Cytoskelet
V kvasinkové cytoskeletální síti najdeme mikrotubuly,
filamenta a aktinová políčka. Nalezneme zde i mnoho asociovaných
proteinů s aktinem či mikrotubuly (MAP). Každá z těchto komponent
hraje určitou roli při pohybu organel, či změně tvaru buňky při
pučení.
Mikrotubuly můžeme u S.cerevisiae rozdělit na dvě základní
skupiny. Na mikrotubuly jaderné, směřující k jádru, a mikrotubuly
cytoplazmatické, které směřují do cytoplazmy. Zatímco jaderné
mikrotubuly jsou zodpovědné za pohyb chromozomů při mitóze, tak
cytoplazmatické mikrotubuly zajišťují pohyb jádra během mitózy.
Tento pohyb by se nemohl uskutečnit bez cytoskeletálních „motorů“,
které interagují s mikrotubuly. Jsou to bílkoviny kinesiny a dyneiny.
Kinesiny způsobují prodlužování jaderných mikrotubulů při mitóze a
tím pohybují chromozomy. Dyneiny se nejspíše podílí na rotaci jádra
tak, aby při mitóze jaderný plak směřoval ke krčku pupenu.
Víme, že cytoplazmatické mikrotubuly směřují do pupenu,
avšak stále se nepodařilo jednoznačně prokázat, že by byly důležité
při růstu pupenu. Pro jeho bezchybné pučení musí být přítomny
sekreční váčky, jejichž pohyb do pupenu zprostředkovávají zejména
aktinová políčka.

-5-

1.2.7. Buněčná stěna

Obr. 2. Složení buněčné stěny. Převzato z [5]
1.2.7.1. Význam a složení
Buněčná stěna je důležitá součást buňky zajišťující odolnost
vůči osmotickým jevům a nežádoucím látkám, která navíc udržuje
celkový tvar buňky. Její tloušťka je od 150 do 400 nm. Složení
buněčné stěny rostlinných buněk se chemicky liší od složení buněčné
stěny bakteriálních buněk. Na jejím povrchu můžeme naleznout jizvy,
jakožto památku po pučení. Důležitou roli hraje také při flokulaci
(shlukování buněk) a při dosud nevyjasněné adhezi patogenní
kvasinky Candida albicans na tkáně.
Nejlépe prostudovanou buněčnou stěnu má kvasinka rodu S.
cerevisiae, proto se ve zbytku podkapitoly 1.2.7. budeme zabývat
výhradně touto kvasinkou. Buněčná stěna může zaujímat poměrně
velkou část buňky. Její suchá hmotnost dosahuje až 30 % celkové
hmotnosti buňky. Je složena převážně z polysacharidů a proteinů.
Procentuální zastoupení těchto složek i struktura stěny se výrazně
mění vlivem kultivace. Musíme brát ohled také na to, v jaké růstové
fázi se buňka nachází, jedná-li se o mateřskou či dceřinou buňku a
také přítomnost specifických faktorů, například feromonů.
Nadpoloviční většinu, přibližně 60 %, tvoří glukany (polymery
glukózy), kolem 40 % představují manoproteiny (glykosylované
-6-

proteiny) a nepatrné 2 % tvoří chitin (polymer β-(1,4)-Nacetylglukosamin). Vlastnosti buněčné stěny se mohou výrazně lišit
podle kmenu kvasinek.
1.2.7.2. Glukany
V buněčné stěně můžeme nalézt dva druhy glukanů. Fibrilární
glukan (β-1,3-D-glukan) a amorfní glukan (β-1,6-D-glukan). Na obr.
2. vidíme dvě vrstvy glukanu. Vnitřní vrstva nacházející se blíže
plasmatické membráně je tvořena fibrilárním glukanem. Vnější vrstva
obsahuje větší množství amorfního glukanu. Ve vnitřní vrstvě
buněčné stěny se s rostoucím stářím buňky tvoří chitin, který má
velký vliv na rozpustnost fibrilárního glukanu. V čistém stavu je tento
glukan rozpustný v alkalických roztocích. Interaguje-li s chitinem,
tak je zcela nerozpustný. Oproti tomu amorfní glukan je rozpustný
pouze v kyselinách. Kvůli těmto vlastnostem představují glukany
komponentu, která udržuje tvar buněčné stěny buňky.

Obr. 3. β-(1-3)-D-glukopyranosylový polymer (glukan) s vazbou β-(1-6)D-glukanpyranosyl. Převzato z [5]
1.2.7.3. Manoproteiny
Z obr. 2. je patrné, že manoproteiny jsou na vnitřním i vnějším
okraji buněčné stěny. Společně s glukany tak nejspíš pomáhají
udržovat tvar buňky. Pomocí elektronové mikroskopie, můžeme
pozorovat kartáčovitý vzhled vnější vrstvy, jenž je způsoben
přítomností manosylových řetězců. Tyto řetězce jsou přítomny ve
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dvou různých typech. Delší řetězce, které jsou většinou větvené s α1,6-vazbami v lineární části řetězce, jsou tvořeny N-manosylovými
proteiny. Oproti tomu kratší řetězce obsahují O-manosylové proteiny.
Manaproteiny určují antigenní vlastnosti kvasinek a nejspíše jsou
také odpovědné za patogenitu u kvasinek rodu Candida.

Obr. 4. Struktura manoproteinu u S.cerevisiae. Převzato z [6]
1.2.7.4. Chitin
Rozložení chitinu v buněčné stěně je nerovnoměrné. Chitin je
převážně přítomen v okolí jizev. Díky přibývání jizev s rostoucím
věkem buňky, přibývá i chitin v buněčné stěně. Relativní rozložení
chitinu se v průběhu života buňky mění. Množství chitinu v buňce
není jednoznačně dané a za určitých podmínek se může výrazně
měnit. Například některé kmeny reagují na přítomnost NaCl
v růstovém médiu snížením množství chitinu v buněčné stěně. Při
kultivaci Zygosaccharomyces rouxii, bez zvýšeného množství NaCl,
-8-

tvoří chitin přibližně 15 % stěnového materiálu a vytváří zvláštní
síťovitou strukturu skrz celý objem buněčné stěny. Pěstujeme-li tento
kmen při zvýšeném množství NaCl, tak síťovitá struktura vymizí a
množství chitinu klesne na 1 – 2 %.

Obr. 5. β-(1,4)-N-acetyl-D-glukosaminový polymer (chitin). Převzato z [5]
1.2.7.5. Vznik jizev

Obr. 6. Pučení kvasinek. Převzato z [1]
Kvasinky se množí pučením, které zanechává na buněčné stěně
trvalé jizvy. Tyto jizvy jsou kruhovitého tvaru, jejichž velikost je
konstantní a jsou dobře barvitelné fluorescenčními barvivy. Dobrá
barvitelnost je dána specifickým vývojem buněčné stěny v době
pučení. Pučení je vyobrazeno na obr. 6. Buněčná stěna dceřiné
buňky má stejnou tloušťku jako buňka mateřská. Při pučení se díky
přítomnosti chitinsyntetasy 3 začne vytvářet přepážka, která
-9-

postupně za pomoci chitinsyntetasy 2 oddělí dceřinou buňku od
mateřské. U krčku se začíná vytvářet prstencovité primordium, které
se začne rozšiřovat do středu a tím se zrodí převážně chitinové
primární septum. Rostoucí buněčná stěna vytváří sekundární septum
(SS). Po oddělení dceřiné buňky od mateřské zůstává chitinové
primární septum v mateřské buňce a tím vzniká mateřská jizva. Ta se
díky přítomnosti chitinu částečně smrští. Na buněčné stěně dceřiné
buňky se vytvoří jizva zrodu, která je větší než jizva mateřská.
Fluorescenční barvivo se lépe uchytí na kraji jizvy, kdežto jizevný klín
fluoreskuje méně.

1.3. Fluorimetrie
V biologii se využívá velké množství spektroskopií. O některý se
můžeme dočíst bližší informace v [2,3,4,7,9]. Pro nás bude důležité
využití fluorimetrie, která je v biologii zpravidla založena na principu
fotoluminiscence. Absorpce záření luminoforem vede k excitaci jeho
elektronů ze základního elektronově vibračního stavu do vyšších
stavů. Z důvodu minimalizace energie se budou elektrony snažit
přejít zpět do základního stavu. Obecně dělíme přechody na dva
základní druhy. Zářivé přechody neboli luminiscence a nezářivé
přechody. Přehledné schéma fotoluminiscence je zachyceno na obr. 7.
pomocí Jablonského diagramu.
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Obr. 7. Schéma elektronových přechodů pomocí Jablonského
diagramu. Převzato z [2]
1.3.1. Nezářivé přechody
Existují tři základní nezářivé přechody: vnitřní konverze,
mezisystémová konverze a vibrační relaxace. Hlavním rozdílem mezi
nimi je zachovávání energie jednotlivých přechodů. Zatím co první
dvě konverze jsou izoenergetické, tak při vibrační relaxaci dochází ke
změně energie.
Při vnitřní konverzi dochází k nezářivému přechodu mezi dvěma
hladinami o téže multiplicitě. Tento přechod je znázorněn na obr. 7.
(čárkovanou šipkou s rychlostní konstantou kvk). Oproti tomu
mezisystémovou konverzí nazýváme nezářivý přechod mezi dvěma
hladinami o rozdílných multiplicitách (značeno čerchovanou šipkou a
rychlostní konstantou kmk). Tento přechod je z hlediska spinu
zakázán, ale dochází k němu z důvodu spin-orbitální interakce.
Při přechodu vibrační relaxací elektron uvolní přebytečnou
energii do svého okolí. Tento přechod trvá v kondenzovaných fázích
řádově 10-12 – 10-13 s a je na schématu značen vlnitou šipkou s
konstantou kr. Je-li systém v kondenzované fázi, pak je rychlost
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vibrační relaxace mnohem větší nežli ostatní deaktivační pochody.
Z toho vyplývá, že k vnitřní konverzi, mezisystémové konverzi,
fluorescenci a fosforescenci vždy dochází ze základního elektronově
vibračního stavu nebo rovnovážného stavu.
1.3.2. Zářivé přechody (luminiscence)
Zářivé přechody jsou spinově dovolené přechody většinou
z rovnovážných excitovaných vibračních stavů do základního stavu.
Dle multiplicit jednotlivých stavů rozlišujeme fluorescenci a
fosforescenci.
Fluorescence je přechod z excitovaného singletního stavu Sn do
základního singletního stavu S0. Tento přechod je spinově povolen.
Z posledního odstavce kapitoly 1.3.1. vyplývá, že většina přechodů
probíhá ze základního vibračního stavu S1 do základního stavu S0.
Tomuto faktu se říká Kashovo pravidlo. Tento přechod je velmi
rychlý. Elektron zůstává v metastabilním stavu řádově 10-8 s, poté
přechází do základního stavu. Fluorescence je značena na obr. 7.
červenými šipkami a písmenem f.
Fosforescence je přechod z exitovaného tripletního stavu Tn do
základního singletního stavu S0. Při fosforescenci dochází ke změně
multiplicity. V kapitole 1.3.1. jsme si řekli, že přechod ze singletního
do tripletního je spinově zakázán. K těmto přechodům dochází
pomocí spin-orbitálních interakcí. Díky tomuto faktu fosforescence
probíhá značně pomaleji nežli fluorescence. Elektron vydrží
v metastabilním stavu řádově 10-4 – 102 s. Fosforescence je na obr. 7.
značená červenými šipkami a písmenem p.

1.3.3. Spektrální charakteristika
V této podkapitole si definujeme a upřesníme základní pojmy
spekter. Emisní spektrum nám zachycuje závislost intenzity
fluorescence na vlnové délce, pokud zachováme konstantní vlnovou
délku excitačního záření. Excitační spektrum nám také zachycuje
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závislost intenzity fluorescence na vlnové délce avšak při konstantní
vlnové délce emitovaného záření.
Krom již zmíněného Kashovova pravidla (1.3.2.) platí i další
zákony. Na příklad Vavilovův zákon. Ten nám říká: „Kvantový výtěžek
a doba trvání excitovaného stavu složitých molekul v roztoku nezávisí
na vlnové délce budícího záření.“ Tento zákon nám jasně říká, že
emisní spektra fluorescence nezávisí na vlnové délce excitace.
Další zákon, který zde uvedeme, je zákon zrcadlové symetrie.
Tento zákon je vyobrazen na obr. 8. a platí pro mnoho organických
molekul. Říká nám: „Pravděpodobnost absorpce i emise z navzájem si
odpovídajících vibračních hladin je stejná“. Elektron, ještě než
přeskočí zpět do základního stavu, ztrácí energii díky různým
nezářivým přechodům. Proto emitované záření má menší energii (větší
vlnovou délku) než záření excitační. Tomuto posunu maxim se říká
Stokesův posuv.

Obr. 8. Stokesův posuv, převzato z [11]

-13-

Kvantový výtěžek je poměr počtu kvant emitovaných a
absorbovaných za sekundu. Nebo také poměr pozorované střední
doby dohasínání fluorescence (τ) a vnitřní doby života excitovaného
stavu bez zhášecích mechanismů (τ0).
Naměřená spektra nám může značně ovlivnit vnitřní filtr. Je to
efekt, při kterém intenzita excitačního záření ve vzdálenějších
vrstvách vzorku je menší, protože je částečně absorbována. Tato
chyba se ne vždy projevuje. Vždy ji musíme brát v potaz u silně
absorbujících roztoků nebo při velmi přesných měření.
Kvantový výtěžek lze snížit bez změny emisního spektra.
Tomuto jevu říkáme zhášení. Podle mechanismu dělíme zhášení na
tři druhy. Dynamické zhášení nastává díky srážce excitovaného
fluorochromu a zhášedla. Tím se fluorochrom pomocí nezářivých
přechodů dostane do základního stavu. Druhý druh zhášení je
statický. Dojde-li ke srážce fluorochromu se zhášedlem, tak
nastane chemická reakce, na jejímž konci se vytvoří nezářivý
komplex. Posledním druhem je samozhášení. K tomu dochází při
vysoké koncentraci fluorochromu.
Na první pohled podobný jev, avšak se zcela odlišným
důsledkem je fotovybělování. Při tomto jevu dochází nenávratně ke
zničení exitovaného barviva. Tento jev nám často udává horní mez
pro intenzitu excitačního záření.

1.4. Fluorometr
Fluorometr je přístroj který slouží ke zkoumání fluorescence.
Jeho základními komponentami jsou: zdroj záření, excitační a emisní
monochromátory, vzorkový prostor a detektor s měřící elektronikou.
Detektor předává naměřené hodnoty do počítače, kde jsou následně
znázorněny v grafu.
Jako zdroj excitačního záření se nejčastěji používá xenonová
lampa, která produkuje spojité spektrum. Vlnová délka tohoto záření
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se pohybuje od 250 nm do 700 nm. Díky výraznému píku u 467 nm,
(obr. 9.), navíc xenonová lampa umožňuje snadnou kalibraci
emisního monochromátoru.

Obr. 9. Emisní spektrum xenonové lampy
Nedílnou součástí fluorometru jsou dva monochromátory –
excitační a emisní. Excitační monochromátor slouží k volbě vlnové
délky. Emisní monochromátor se používá ke spektrálnímu rozkladu
analyzované fluorescence. V moderních fluorimetrech se prakticky
výlučně používají monochromátory mřížkové, u nichž je kalibrace
vlnových délek snazší než u alternativních monochromátorů
hranolových. Díky existenci dvou monochromátorů pak můžeme
měřit jak emisní tak excitační spektra fluorescence. Potřebujeme-li
větší intenzitu záření, pak zvětšíme šířku štěrbin. Naopak užší
štěrbiny nám zaručují lepší spektrální rozlišovací schopnost přístroje,
avšak na úkor intenzity záření.
K našemu měření používáme fluorometr Fluoromax-3 od
společnosti HORIBA Jovin Yvon, USA. Zdrojem záření je xenonová
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lampa, jejíž kalibrační křivku najdeme na obr. 9. Nákres konstrukce
fluorometru máme na obr. 10.
Rozměry Fluoromaxu-3 jsou 82 x 48 x 26 cm. Referenčním
detektorem je fotodioda, jejíž rozsah je 200 – 980 nm s přesností 0,5
nm. Možné integrační doby jsou od 0,001 do 160 s a délka kroku od
0,0625 do 100 nm. Vzorek vkládáme do držáku v plastové kyvetě o
objemu 4 ml (1 x 1 cm plocha dna).

Obr. 10. Konstrukce fluorometru, převzato z [11]
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2. Materiál
2.1. Použité chemikálie
Ethylalcohol for UV spectroscopy – Lachner ; Sodium hydroxide
– Fluka, P.a. čistota ; Blue fluorescent latex beads – Sigma ; Micro
particles based on melanine resin – Fluka ; Glukan from baker’s
yeast – BioChemika ; Chitin from crab shells – BioChemika ;
Fluorescent Brightener 28 – Sigma ; CP-pufr, pH = 6,02 ; Destilovaná
voda ; 1% vodný roztok chitinu ; 10-2 M zásobní roztok calcofluoru v
ethanolu

2.2. Calcofluor
Calcofluor je fluorescenční barvivo, které se především používá
jako optický zjasňovač v textilním průmyslu. Před více než padesáti
lety se tento fluorochrom začal úspěšně používat také k vizualizaci
stěn kvasinek a hub pomocí fluorescenční mikroskopie. Jeho
molekulový vzorec je C40H44N12O10S2. Strukturní vzorec je zachycen
na obr. 11. a je znám pod mnoha názvy. Například Blancophor MS
31, Calcofluor White M2R, Tinophen MS 31 a další názvy a
podrobnosti o calcofluoru můžeme naleznout v [8]. My pracujeme
s Fluorescent Brightener 28. Další odlišnost mezi jednotlivými
molekulami calcofluoru, prodávanými jako optické zjasňovače pod
výše uvedenými obchodními názvy, může spočívat v odlišných
substituentech na triazinovém kruhu. Důležitá je také přítomnost
sulfonových skupin, kvůli nimž dochází k elektrostatické repulzi, což
má za následek dobrou rozpustnost calcofluoru v zásaditých
roztocích.
Calcofluor se váže pomocí vodíkových můstků na β-glukan a
chitin obsažený v buněčné stěně. Nedostává se proto dovnitř buněk, a
to z něj dělá výborné barvivo pro studium buněčných stěn. Je také
nositelem záporného náboje, který má vliv na distribuci barviva
v záporně nabitých manoproteinových částečkách stěny.
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Fluoreskuje v modré i v zelené oblasti dle vlnové délky
excitačního záření. Excitujeme-li calcofluor blízkým UV zářením
λex≈370 nm, pak dosáhneme modré emise. Při excitaci modrým
zářením λex≈405 nm dosáhneme zelené fluorescence. Nutno
podotknout, že při excitaci UV zářením dochází k rychlejšímu
vybělování barviva, tedy ke snižování intenzity záření, až fluorescence
zcela vymizí.

Obr. 11. Strukturní vzorec calcofluoru Fluorescent Brightener 28.
Převzato z [8]

-18-

3. Měření
3.1. Vnitřní filtr
Jak jsme řekli v kapitole 1.3.3., vnitřní filtr může hrát
významnou roli při vyhodnocování spekter. Efekt vnitřního filtru
ilustrujeme na barvivě DiS-C3(3) rozpuštěném v ethanolu při různých
koncentracích (obr. 12.). Toto barvivo se využívá při studiu
membránového potenciálu kvasinek. Vidíme, že již při koncentracích
1 a 3 µM lze pozorovat posun spektra o 3 nm k větším vlnovým
délkám. Mezi 1 a 8 µM je tento posuv již 7 nm.

Obr. 12. Projev vnitřního filtr DiS-C3(3) při různých koncentracích
Zkoumáme-li efekt vnitřního filtru u calcofluoru zjistíme, že je
u něj vliv vnitřního filtru při námi používaných koncentracích velmi
malý. Při změně koncentrace z 2 na 8 µM se spektrum posune jen o 3
nm (obr. 13.). Taktéž si můžeme všimnout fluktuace zelené křivky
v oblasti maxima, která je zvýrazněná normováním. Při takto nízkých
koncentracích intenzita fluorescence vzrůstá lineárně s koncentrací
calcofluoru (obr. 14. a 15.).
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Obr. 13. Náhodná fluktuace intenzity fluorescence

Obr. 14. Změna intenzity emisního spektra fluorescence při různých
koncentracích calcofluoru
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Obr. 15. Závislost maxima intenzity fluorescence calcofluoru na jeho
koncentraci ve vodě

3.2. Separace nenavázaného calcofluoru
Po přidání barviva do zkoumané směsi se část barviva naváže
na stěny kvasinek a některé zůstane volně v rozpouštědle. Tato
skutečnost nám také ovlivní výsledky měření, neboť nezáleží jen na
množství barviva, ale také na koncentraci kvasinek. Tuto závislost
jsme si ověřili změřením emisních spekter různých koncentrací
kvasinek (AB-12) při konstantním množství calcofluoru (10µM) viz
obr. 16.
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Obr. 16. Emisní spektrum calcofluoru v suspenzi kvasinek AB-12
Tento fakt představoval problém, který jsme se snažili dlouho
vyřešit. Vycházeli jsme z úvahy rozložitelnosti celkového emisního
spektra (po odečtení autofluorescence), F(λ), na dvě části. Na část,
která je způsobena barvivem navázaným na stěnách buněk, FB(λ), a
volným barvivem rozpuštěným v buněčném médiu, FW(λ). Vyzkoušeli
jsme několik možných experimentů, jak tento problém vyřešit.
3.2.1. Metoda tří kyvet
Vzali jsme si tři kyvety a do dvou jsme nalili kvasinky a do třetí
barvivo o příslušné koncentraci (10-5 M). Tyto tři kyvety jsme umístili
do tvaru písmene L, tak jak je zachyceno na obr. 17. Díky tomuto
uspořádání, máme oddělené barvivo a kvasinky od sebe, takže
bychom měli mít kvalitní určení faktoru rozptylu světla. Bohužel
aparatura nebyla na tento způsob měření stavěna a docházelo
k velkým nepřesnostem, při měnění emisních spekter kvasinek,
protože jsme nevrátili kyvety přesně pod stejným úhlem jako
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v předchozích měřeních. Z tohoto důvodu a z důvodu přílišné
náročnosti jsme tuto metodu zavrhli.

Obr. 17. Určování rozptylu světla
3.2.2. Metoda tyčinky
Tato metoda je také založena na separaci barviva a buněk, díky
čemuž můžeme změřit emisní spektrum nenavázaného barviva a
rozptyl záření na buňkách. Tyčinku o průměru 2 mm zaboříme do
plastelíny, která je umístěna na dně kyvety (obr. 18.) a naplníme 10
µM roztokem calcofruoru a ethanolu. Už zde se vyskytl problém,
protože naplnění tyčinky bylo díky povrchovému napětí roztoku velmi
obtížné a zdlouhavé. Nyní v kyvetě budeme měnit koncentraci
kvasinek a měřit emisní spektra. Tato spektra byla ovšem nepřesná,
díky častému vychylování tyčinky. Takže tato metoda také zklamala.

Obr. 18. Metoda tyčinky
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3.2.3. Latexové kuličky
Vyzkoušeli jsme metodu latexových kuliček, která je založena
na obdobném principu jako metoda tyčinky. Použili jsme
nefluoreskující latexové kuličky, které měly představovat buňky s tím
rozdílem, že na sebe neváží calcofluor. Tím jsme měli zjistit korekční
faktor jako poměr spektra latexu s calofluorem a čistého calcofluoru
ve vodě. Tento faktor je důležitý, protože nám měl prozradit, jak
velkou roli hraje rozptyl fluorescence na buňkách kvasinek. Bohužel
ani tato metoda se neukázala být správnou.
3.2.4. Centrifugace
Při měření pomocí této metody jsme využili modře fluoreskující
latexové kuličky. Změřili jsme si emisní spektrum pozadí kuliček,
F1(λ), (obr. 19.), poté jsme přidali danou koncentraci kvasinek a
změřili emisní spektrum suspenze, F2(λ). Podílem těchto dvou spekter
a následným vystředováním dostaneme korekční faktor K. Po určení
korekčního faktoru změříme emisní spektrum suspenze kvasinek o
stejné koncentraci a calcofluoru, FS(λ). Nyní jsme nechali kyvetu 4
minutu centrifugovat při 3000 ot./min a následně změřili emisní
spektrum, FSN(λ).
Zpracování takto naměřených spekter bylo následující:
1.

𝐹𝐹1
= 𝐾𝐾
𝐹𝐹2

2.

𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
= 𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐾𝐾

3.

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑆𝑆 − 𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆

Zjistili jsme, že snížení intenzity fluorescence volného barviva
v mediu je způsobeno rozptylem této fluorescence na buňkách
kvasinek. Spektra z tohoto zpracování jsou na obr. 20. a opravdu
vidíme snížení intenzity po centrifugaci a náš marný pokus naleznout
korekční faktor, což se opět nezdařilo a my jsme začali přemýšlet nad
jinými variantami, jak úspěšně naplnit tuto práci.
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Obr. 19. Emisní spektrum modrých latexových kuliček

Obr. 20. Emisní spektra při postupném zpracování centrifugační
metody
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3.2.5. Podílová metoda
Cílem této práce je naleznout jednoduše měřitelnou
spektroskopickou charakteristiku (spectral fingerprint) rozdílů
v kvalitě buněčné stěny jak mezi různými kmeny kvasinek, tak mezi
kvasinkami pěstovanými za různých podmínek.
Ze zřejmých důvodů jsou emisní spektra fluorescence
calcofluofu v susepenzích kvasinek barvených tímto barvivem
atributem součtu emisních příspěvků odpovídajících jednak volnému
barvivu, nacházejícímu se ve vodném buněčném médiu, a jednak
barvivu, které se nachází vázané v buněčné stěně. To znamená, že
libovolné emisní spektrum volného calcofluoru, F(λ), změřené
v suspenzi obarvených kvasinek můžeme interpretovat jako lineární
kombinaci spektra fluorescence volného calcofluoru ve vodném
médiu, FW(λ), a spektra fluorescence buněčných stěn obarvených
calcofluorem, FB(λ), což je zachyceno v rovnici
𝐹𝐹(𝜆𝜆) = 𝐴𝐴𝐹𝐹𝑊𝑊 (𝜆𝜆) + 𝐵𝐵𝐹𝐹𝐵𝐵 (𝜆𝜆)

(1)

kde F(λ) je spektrum fluorescence suspenze kvasinek po odečtení
pozadí, které je převážně tvořeno jejich autofluorescencí. Spektra
báze (neboli referenční spektra) FW(λ) a FB(λ), která jsou normována
na jednotkovou velikost intenzity v maximu. A, B jsou koeficienty
relativního zastoupení fluorescence volného a vázaného calcofluoru
v konkrétním naměřeném spektru.
Platnost vztahu (1) jsme ověřili pomocí faktorové analýzy. Jako
faktory jsme určili kvasinkový kmen, koncentraci kvasinek a
koncentraci calcofluoru. Konkrétněji kvasinkové mutanty AB-12, AB13 a AB-123 o koncentracích OD přibližně 0,03, 0,06, 0,12, a
koncentracích calcofluoru 0,33, 0,66, 1 µM. Tedy 27 vzorků pro
faktorovou analýzu. Ta platnost vztahu (1) potvrdila a dala nám
důkaz o správnosti našich myšlenkových pochodů.
Referenční spektrum FB(λ) je v podstatě oním hledaným
spektroskopickým ukazatelem proměnlivé kvality buněčné stěny.
Problém je v tom, že je nemůžeme nikdy přímo změřit bez příspěvku
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fluorescence volného calcofluoru FW(λ) o neznámé intenzitě,
respektive hodnotě koeficientu A. Z tohoto důvodu jsme hledali
jednoduchou a dostatečně spolehlivou metodu pro určení ukazatele
kvality buněčné stěny. Nebudeme se snažit charakterizovat suspenzi
kvasinek spektrem F(λ), z důvodu uvedeného výše, ale pomocí
podílového spektra S(λ), které je dáno:
𝑆𝑆(𝜆𝜆) =

𝐹𝐹(𝜆𝜆)
𝐹𝐹𝑊𝑊 (𝜆𝜆)

(2)

𝐹𝐹𝐵𝐵 (𝜆𝜆)

(3)

Obdobnou úvahu provedeme i se spektrem navázaného barviva
na buněčné stěny kvasinek FB(λ).
𝑆𝑆𝐵𝐵 =

𝐹𝐹𝑊𝑊 (𝜆𝜆 )

Pomocí těchto podílů (2,3) přejde vztah (1) do tvaru
𝑆𝑆(𝜆𝜆) = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵 (λ)

(4)

Díky těmto jednoduchým úvahám dostáváme jednoduchou
rovnici, ve které figuruje konstanta a jediné spektrum přenásobené
váhovým faktorem. Uděláme-li na témže buněčném kmeni více
měření při různých koncentracích barviva, můžeme od podílového
spektra S(λ) odečíst konstantu A, kterou určíme empirickou metodou
pokus-omyl. Nyní máme možnost celé spektrum S(λ) normovat na
jednotkovou velikost v maximu. Po těchto úpravách je možné
naměřená spektra zprůměrovat, aniž bychom se dopustili
neopatrností vůči váhovým faktorům. S těmito váhovými faktory jsme
měli problémy při porovnávání spekter pomocí vztahu (1).

3.3. Glukan a chitin
V této podkapitole zpracujeme spektra glukanu a chitinu
podrobně, aby byly viditelné všechny kroky, a pak pro přehlednost
budeme zobrazovat pouze výsledná spektra.
Nejprve jsme změřili spektrum fluorescence samotného roztoku
glukanu a poté několik spekter fluorescence roztoku glukanu
s různými koncentracemi calcofluoru. Od naměřených spekter jsme
pak odečetli spektrum autofluorescence glukanu (obr. 21.).
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Obr. 21. Emisní spektra calcofluoru (o různých koncentracích)
v roztoku glukanu (po odečtu autofluorescence)
Po této korekci jsme si spočetli podílové spektrum S(λ) pomocí
vztahu (2). Jak lze vidět na obr. 22. výsledná podílová spektra jsou
vůči sobě posunuta, ale jejich tvar se výrazně neliší.

Obr. 22. Nenormované podílové spektra calcofluoru v roztoku glukanu
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Nyní jsme tato podílová spektra normovali na stejnou
amplitudu, neboli jsme dostali podílová spektra nezatížené váhovým
faktorem. Tato podílová spektra jsou zachycena na obr. 22.

Obr. 23. Normované emisní spektra calcofluoru v roztoku glukanu
Jak již bylo řečeno podílová spektra, která nejsou zatížena
chybou váhového faktoru, můžeme průměrovat což je zachyceno na
obr. 24. Jsou zde zachyceny také referenční spektra čistého glukanu
a vody, která z měření vyplývají.
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Obr. 24. Zprůměrované emisní spektrum calcofluoru v roztoku glukanu
Po těchto úpravách jsme stejným způsobem zpracovali
naměřená emisní spektra chitinu (obr. 25. – 27.)

Obr. 25. Emisní spektra calcofluoru (o různých koncentracích)
v roztoku chitinu (po odečtu autofluorescence)
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Obr. 25. Nenormované podílové spektra calcofluoru v roztoku chitinu

Obr. 26. Normované spektrum calcofluoru v roztoku chitinu
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Obr. 27. Zprůměrovaná podílová spektra calcofluoru v roztoku chitinu
Na obr. 28. jsou zachycena podílová spektra chitinu, glukanu a
čisté vody, pro porovnání výsledků.

Obr. 28. Podílová spektra calcofluoru v roztocích glukanu, chitinu a ve
vodě
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4. Výsledky a diskuze
Stejným způsobem jako v kapitole 3.3 jsme zpracovali emisní
spektra různých mutantních kmenů S. cerevisiae. Tyto kmeny byly
pěstovány v třepací lázni přibližně 24 hodin, při konstantní teplotě
30°C. Pro přehlednost budeme v grafech uvádět jen normovaná
průměrná podílová spektra emisní fluorescecnce calcofluoru
v suspenzi kvasinek daného kmene ve vodě a v pufru. Díky
normování budou patrny rozdíly v tvarech jednotlivých spekter.
Bohužel se nám v průběhu měření dostala nečistota do roztoku
calcofluoru a ten postupně agregoval. Emisní spektrum agregátu je
na obr. 29. Pomocí transmitance agregátů ve vodě, provedeme
spektrální korekci. Je vidět, že korekce nám spektrum neovlivní, což
potvrzuje zanedbatelný vliv vnitřního filtru. Podělíme-li spektra
calcofluoru ve vodě a korigovaných agregátů, dostaneme křivku
vypovídající o podílu vnitřního filtru na změřená spektra. Jeho projev
je skutečně patrný až při velkých vlnových délkách a to minimálně.

Obr. 29. Emisní spektrum agregátů calcofluoru a jeho korekce
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Obr. 30. Normované podílové spektrum fluorescence calcofluoru
v suspenzi kvasinek kmene AB12

Obr. 31. Normované podílové spektrum fluorescence calcofluoru
v suspenzi kvasinek kmene AB13
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Obr. 32. Normované podílové spektrum fluorescence calcofluoru
v suspenzi kvasinek kmene AB23

Obr. 33. Normované podílové spektrum fluorescence calcofluoru
v suspenzi kvasinek kmene AB123
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Na kvasinkách kmene ABx (obr. 30. - 33.), lze vidět rozdíl mezi
rozpouštědly o nízké a vysoké iontové síle. V CP - pufru jsou přítomny
kationty, které neutralizují záporné náboje nacházející se
v mananproteinové vrstvě buněčné stěny. V destilované vodě tato
vrstva nese větší záporný náboj a tudíž se na ni záporně nabitý
calcofluor nemůže navázat tak, jak se váže na glukan či chitin
v dalších buněčných vrstvách.
Zároveň však je i mananproteinová vrstva méně polární nežli
vodné prostředí v okolí. Z tohoto důvode má calcofluor tendenci
přecházet z vodného prostředí i do této vrstvy i přes neschopnost se
na ni vázat. Tím se zvyšuje lokální koncentrace calcofluoru v této
vrstvě a díky tomu dochází ke tvorbě agregátů.
V pufru se tento jev projeví ve značně menší míře, protože
calcofluor je schopen se na mananproteinovou vrstvu lépe navázat a
nedochází k tak výrazné tvorbě agregátů. Tuto skutečnost jsme
pozorovali při měření kvasinkových kmenů ve vodě a v pufru
v podobě širokého emisního spektra, což je typickým projevem
agregátů. V podílových spektrech lze rozpoznat přítomnost agregátů
jejich růstem v oblasti velkých vlnových délek.
Na počátku jednotlivých spekter se mohou nalézat oblasti
prudkého poklesu, růstu či konstantní intenzity fluorescence. Tato
různorodost při malých vlnových délkách je způsobena nízkou
intenzitou fluorescence a podílovou metodou. Při ní dělíme dvě malé
intenzity, což má za následek velkou odchylku, která pro nás v této
oblasti ovšem není důležitá.
Nyní budeme pozorovat změny spekter různých kmenů
kvasinek v závislosti na jejich kultivaci. HG (High Glucose) v názvu
značí kultivaci při vysoké koncentraci glukózy (2 %) a LG (Low
Glucose) při nízké koncentraci glukózy (0,2 %). Taktéž uvidíme
porovnání při měření v polárním a nepolárním rozpouštědle.
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Na obr. 34. až 41. jsou emisní podílová spektra různých kmenů
kvasinek. Všechny mají společnou vlastnost, vysokou koncentraci
agregátů.
Zajímavý je obr. 37. na kterém můžeme vidět, že poměr
agregátů ve vodě i v CP-pufru je podobný, ale i přes to je možné
v pufru rozeznat glukan-chitinové výběžky.
Obr. 38. je význačný díky spektrálnímu maximu na druhém
glukan-chitinovém výběžku. Srovnáme-li tento obrázek s obr. 28.
můžeme dojít k závěru, že v buněčné stěně kmene 1093 je větší
množství glukanu. Tuto skutečnost ovšem nemůžeme s jistotou
potvrdit, protože pomocí podílové metody nejsme schopni přesně určit
množství jednotlivých složek.
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Obr. 34. Normované podílové spektrum fluorescence calcofluoru
v suspenzi kvasinek kmene 1001 při HG

Obr. 35. Normované podílové spektrum fluorescence calcofluoru
v suspenzi kvasinek kmene 1001 při LG
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Obr. 36. Normované podílové spektrum fluorescence calcofluoru
v suspenzi kvasinek kmene 1091 při HG

Obr. 37. Normované podílové spektrum fluorescence calcofluoru
v suspenzi kvasinek kmene 1091 při LG
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Obr. 38. Normované podílové spektrum fluorescence calcofluoru
v suspenzi kvasinek kmene 1093 při HG

Obr. 39. Normované podílové spektrum fluorescence calcofluoru
v suspenzi kvasinek kmene 1093 při LG
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Obr. 40. Normované podílové spektrum fluorescence calcofluoru
v suspenzi kvasinek kmene WT při HG

Obr. 41. Normované podílové spektrum fluorescence calcofluoru
v suspenzi kvasinek kmene WT při LG
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Na obr. 42. je podílové emisní spektrum suspenze kvasinek
kmene US kultivovaném při LG. Tyto kvasinky jsou 5 dni kultivované.
Při pohledu na toto spektrum je patrné snížení počtu agregátů. Jeden
z důvodů tohoto poklesu je snížení podílu mananproteinové části
buněčné stěny. Z kapitoly 1.2.7.5. vím, že starší buňky mají více jizev
a při vzniku jizev se zvyšuje koncentrace chitinu ve stěnách, což je
důvod snížení podílu mananproteinové vrstvy v buněčné stěně. Více
podrobností se můžete dozvědět v článku [13].

Obr. 42. Normované podílové spektrum fluorescence calcofluoru
v suspenzi přerostlých kvasinek kmene US při LG
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5. Závěr
První cíl, který jsme si stanovili, jsme úspěšně splnili.
Prozkoumali jsme vnitřní filtr calcofluoru a eliminovali jsme jeho vliv
na měření tím, že jsme se pohybovali v intervalu koncentrací, kde
jeho projev můžeme zanedbat.
Dále jsme se pokoušeli přijít na jednoduchou spektroskopickou
metodu, pomocí níž můžeme sledovat a porovnávat kvality buněčných
stěn v závislosti na podmínkách kultivace, buněčném kmeni, či
prostředí, v němž se buňka nachází. Po mnohých neúspěších jsme
nakonec uspěli a to díky podílovému rozkladu spekter, jehož
podrobný popis je v kapitole 3.2.5.
Tato metoda je v podstatě rychlá, jednoduše proveditelná,
názorná a její platnost jsme s jistými nepřesnostmi potvrdili. Těmito
nepřesnostmi myslíme především přítomnost agregátů v zásobním
roztoku calcofluoru, které nejspíše vznikli díky nečistotě, která se
naší neopatrností do roztoku dostala. Na tento problém jsme přišli
příliš pozdě a již nebyl čas všechny měření zopakovat, avšak dokázali
jsme, že přítomnost agregátů nám ovlivňuje spektra pouze v oblasti
velkých vlnových délek (obr. 29.). Vzhledem k tomu, že se calcofluor
váže na chitin a glukan, které mají maximální intenzitu emisní
fluorescence v malých vlnových délkách, můžeme i přes to říci, jestli
se buněčná stěna daného kmene liší svou strukturou, či nikoliv.
Proměřili jsme vaznost calcofluoru na buněčné proteiny
v rozpouštědle s vysokou a nízkou iontovou silou. Dokázali jsme
platnost předpokladu, že v iontově slabém rozpouštědle je jeho
vaznost menší než v silném rozpouštědle a tím se tvoří více agregátů,
které vytváří v podílovém spektru specifický „ocas“ (obr. 30. – 42.).
Potvrdili jsme fakt, že buněčná stěna stárnoucí buňky obsahuje
více chitinu nežli mladá. Je to způsobeno vzrůstajícím počtem jizev,
které jsou památkou na odštípnutí dceřiné buňky. Tyto jizvy obsahují
značné množství chitinu, jehož emisní fluorescence je jasně
dominantní ve spektrech starých buněk (obr. 42.).
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Nejdůležitější závěr této práce je zjištění, že pomocí podílové
metody můžeme charatkterizovat jednotlivé kvasinkové kmeny tzv.
spektrálním otiskem prstu (spectral fingerprint). Tato charakterizace
je rychlá, jednoduchá avšak pomocí podílové metody nemůžeme
zjistit, jaké množství jednotlivých složek je ve spektru obsaženo. To
ovšem pro kvalitativní odlišnosti struktury buněčných stěn vědět
nezbytně nepotřebujeme.
V budoucnu všechna měření zopakujeme a tentokrát
s calcofluorem bez agregátů. Tím se opětovně přesvědčíme, že
podílová metoda dává správné výsledky. Používáním podílové metody
můžeme ušetřit spoustu času a materiálu laboratořím, které ve
velkém zkoumají charakteristiky buněčných stěn různých
kvasinkových kmenů.
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