
Univerzita Karlova v Praze 

Matematicko-fyzikální fakulta 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Jana Nováková 

Stanovení pufrační kapacity cytosolu bakterií 

Fyzikální ústav UK 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Eva Urbánková, Ph.D. 

Studijní program: Fyzika, obecná fyzika 

2006 



L 

Poděkování: 

Především děkuji RNDr. Evě Urbánkové, Ph.D. za obětavé vedení mé 

bakalářské práce a pomoc při její tvorbě. Dále děkuji RNDr. Romanu Chaloupkovi, 

Ph.D. za podnětné rady k experimentální části této práce. Na závěr bych chtěla 

poděkovat Ingrid Jurkové za pomoc při přípravě a provádění experimentů. 

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci napsala samostatně a výhradně 
s použitím citovaných pramenů. Souhlasím se zapůjčováním práce. 

V Praze dne 30.5.2006 

2 

Jana Nováková 
I 

~~/ 



Obsah: 

1. Úvod .......... . .. .. ...... .. .. ... .............. . ..... . .. .. . . .. .. . . ............ .. ........... 5 

2. Teoretická část. ........................................... .... . ...... . .... ...... .. .. . . .. 6 

2.1. Bakterie ............................................... .... ... .... . .. . ..... . .. ... .. .. 6 

2.2. Biologické membrány a membránový transport. .................... . . . ..... . 7 

2.3. Luminiscence ........................................ ............ ... ..... .. .... .. ... .... 8 

2.4. Spektrofluorimetrie ................................. .. .. ....... ........ ... ....... . 9 

2.5. Metabolismus a kontrola pH ...................... ............. . ... ... ....... „10 

3. Metody měření pH v bakteriích ........ .. .... . ... ................ . . ... .............. 1 O 

3 .1. Fluorescenční sondy .................. .. ... .......... . ..... . . . ....... . .. .... .. . ... 11 

3 .2. Distribuce slabé kyseliny a zásady ... .. .... ..... . .. . ........... . . . . .. .... .. . ... 12 

3 .3. Jaderná magnetická resonance ..... ................. .. ...... . ...... „ ... . „ ..... „ .. 12 

4. Pufrační kapacita .................................... . . .. .. . .. . ........ „ ..•. . „ ...... . ..... 13 

4.1. Fyzikálně-chemická pufrační kapacita . .... .. .... ....... . ..... ... .. „ .• .. „ .. . „ . . . 13 

4.2. Vnitro buněčná pufrační kapacita ....... ............ . ..... . .. . . ................. „ .. 13 

4.3. Techniky měření vnitro buněčné pufrační kapacity ..... „ •. . . • „ . .. . .. „ .. . . 13 

5. Experimentální metody a materiál. . .. ..... ... . .. ... . . . . ..... . .. . . .. . .. . . .. . .... ... . 15 

5. I . Kultivace bakterií .............. ................. . ........ . ..... . .. . .... .... ..... . 15 

5 .2. Měření pufrační kapacity ..... .... ... ....... . .......... . ..... . . .. ............. ...... . 16 

6. Výsledky a diskuze ...................................................... ......... . „ .. „ ..•. 18 

6.1. Fluorescenční spektra pHluorinu exprimovaného v E. coli .... ... „ ..... „ .... . 18 

6.2. Kalibrace fluorescence pHluorinu na pH ..................... .... .. „ ... „ .„ . . ... 20 

6.3. Pufrační kapacita ................................................. ........... .... .21 

6.4. Diskuze ............................................................ ............... . 22 

7. Závěr ........... ....... ... . ... ..... ...... . . . ...... . ........ . .. . ..... . ........ .... .. ...... 23 

8. Literatura .. ... .. ..... ... ... .. . ...... ....... . .. . ........................ . ................ 24 

3 



Název práce: Stanovení pufrační kapacity cytosolu bakterií 

Autor: Jana Nováková 

Katedra: Fyzikální ústav UK 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Eva Urbánková, Ph.D. 

e-mail vedoucího: Eva.Urbankova@mff.cuni.cz 

Abstrakt: Všechny organismy, včetně jednobuněčných, se snaží udržet 
vnitrobuněčné pH (pH) blízko optimální hodnoty. Dva hlavní faktory zpl'1sobující 
porušení pHi jsou tok protonú přes plazmatickou membránu a tvorba kyselin a zásad 
v cytosolu. Schopnost buňky udržet relativně konstantní pH se dá charakterizovat 
její pufrační kapacitou. Transport protonů společně s dvojmocnými kovovými 
kationty zajišťuje protein MntH a pokud studujeme tento systém pomocí detekce 
změn pH, je třeba pro správnou kvantifikaci tohoto transportu znát pufrační kapacitu 
cytosolu. V předkládané práci byla pufrační kapacita bakterie E. coli meřena pomocí 
detekce změn pHi po přidání slabé kyseliny. Uvnitř buněk bylo pH měřeno pomocí 
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1. Úvod 

Metabolickými pochody v organizmu je kromě energie získávána řada látek, 

převážně kyselé povahy, které neustále narušují hladinu pH extracelulárních 

a intracelulárních tekutin. Pokud by se tyto vznikající metabolity bez kontroly v těle 

hromadily, klesala by hodnota pH vnitřního prostředí až k hodnotám pH, při kterých 

by byly znemožněny všechny životně důležité pochody, proto je fyziologicky 

vyvážená hladina protonů nezbytná pro správný průběh enzymatických reakcí [1]. 

Také u jednobuněčných organismů je potřeba udržovat vhodné podmínky 

(teplota, pH). Bakterie jsou na ně velmi citlivé, musí si udržet přijatelnou hodnotu 

vnitřního pH (pH) v cytosolu, i když se ocitnou v nepříznivém vnějším pH (pHout), 

nebo se setkají s látkami, které jejich pHi změní. Regulace pH cytosolu probíhá 

na několika úrovních: 1. Cytosol má vlastní pufrační kapacitu. 2. Kontrolou 

propustnosti buněčné membrány pro protony. 3. Dalšími biochemickými aktivními 

pochody. Všem těmto jevl'.1m se dá také říkat pufrační kapacita [2]. 

Dobrá znalost pufrační kapacity cytosolu je důležitá pro kvantitativní 

pochopení regulace pH a transportních procesů kationtu vodíku H+. Tato práce 

vznikla díky potřebě kvantifikovat pufrační kapacitu bakterie E. co/i v rámci 

výzkumu proteinu MntH, který transportuje dvojmocné kovové kationty (např. Mn2+, 

Fe2+ nebo Cd2+) společně s protonem (přesná stechiometrie transportu není známá) 

přes plazmatickou membránu. Tento transport je kvantifikován měřením změn pHi 

a dobrá znalost pufrační kapacity cytosolu bakterií by pomohla kalibrovat měřené 

změny pH na množství protonů přenesených přes plazmatickou membránu. 
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2. Teoretická část 

2.1. Bakterie 

Z taxonomického hlediska múžeme bakterie zařadit do systému rúznými 

zpúsoby. Starší zpúsob řadí do skupiny bakterie všechny prokaryotické organismy 

(archebaktérie a eubaktérie). Dnes se bakterie řadí do samostatné podříše, která spolu 

s další podříší sinice tvoří říši eubakterií. 

Bakterie jsou jednoznačně nejrozšířenější skupinou organismú na světě. 

Prokaryota, z řeckého pro (před) a karyon (jádro), je označení pro evolučně velmi 

staré organismy, možná nejstarší buněčné organismy vúbec. Jsou jednobuněčné, ale 

mohou tvořit kolonie. Prokaryotická buňka je podstatně jednodušší než buňka 

eukaryotická. 

Bakterie je možno nalézt v púdě, vodě, ovzduší i jako symbionty uvnitř 

a na povrchu mnohobuněčných organismú. Studiem bakterií se zabývá bakteriologie, 

za jejíhož zakladatele je považován Robert Koch. Velikost bakterií se obvykle 

pohybuje mezi desetinami a desítkami mikrometrú. V mnoha ohledech klasická 

bakterie E. coli je tyčinkovité tělísko asi 2 ~Lm dlouhé a 1 ~Lm široké. Toto tělísko má 

hmotnost přibližně 2 · l 0- 12 gramu. Bakterie se rozmnožují nejčastěji příčným 

dělením nebo pučením. Bakterie se nerozmnožují pohlavně jako eukaryota, nicméně 

si mohou navzájem vyměňovat část svojí genetické informace pomocí plazmidú [3]. 

Tekutina vyplňující bakterii se nazývá cytosol. V něm se dále nachází jaderná 

hmota (chromozom), což je jediná do kruhu stočená dvoušroubovice molekuly DNA 

na bílkoviném nosiči, a ribosomy. Cytosol je velmi viskózní, koncentrovaný roztok 

různě velkých molekul, který vyplňuje zcela prostor buňky. Bakterie múže dále 

obsahovat plazmidy, úseky DNA, které se mohou v případě potřeby včlenit 

do chromozomu. Nejsou pro buňku nepostradatelné, občas ale mohou nést enormně 

dúležitou genetickou informaci (např. gen pro odolnost vůči antibiotiku). 

Bakteriální buňky jsou ohraničené plazmatickou membránou a buněčnou 

stěnou. Podle toho, jestli se buněčná stěna dá, nebo nedá obarvit speciálním 

Gramovým barvivem, rozdělujeme bakterie na grampozitivní (dají, G+) 

a gramnegativní (nedají, G-). Gramnegativní bakterie mají buněčnou stěnu tenčí, ale 

složitěji uspořádanou. Ta se skládá z méně propojené vrstvy peptidoglykanu, na jejíž 
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vnější straně je vrstva s bílkovinami a lipopolysacharidy tvořící vnější membránu. Na 

vnitřní straně buněčné stěny se ještě nachází plazmatická membrána. 

U grampozitivních bakterií obsahuje peptidoglykanová složka velmi mnoho vrstev a 

na její vnější stranu jsou navázány vláknité molekuly kyseliny teikoové. Většina 

grampozitivních bakterií nemá ve stěně lipidy. Na vnitřní straně buněčné stěny se 

opět nachází plazmatická membrána [3]. 

t h l'O ltllJ'lOlll 

·! .· . . 

Obr. 1. Struktura prokaryotické buňky. Znázorněna je bakterie pfed 

rozdělením (proto obsahuje už dva chromozomy). 

2.2. Biologické membrány 

Biologická membrána, membrána buněk a organel, je 6 - 1 O nm tlustá 

buněčná struktura tvořená dvojvrstvou polárních lipidú, do níž jsou začleněny 

membránové bílkoviny. Polární lipidy jsou orientovány tak, že jejich hydrofobní 

řetězce směřují dovnitř membrány a hydrofilní polární hlavičky ven, kde interagují 

s vodou. Bílkoviny tvoří 20 - 80 % hmotnosti membrány a zajišťují její specifické 

funkce. Hlavní funkcí membrán je oddělit dvě části systému, které se navzájem liší 

chemických složením. Plazmatická membrána odděluje intracelulární a 

extracelulární prostor. Na druhé straně, tyto prostory si navzájem vyměňují látky a 

informace. Proto musí membrány umožňovat řízený transport molekul a ionti'.1 

(membránový transport). 
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Membránový transport se dá rozdělit z termodynamického hlediska na 

pasivní a aktivní. Pokud probíhá látkový tok přenášené látky ve směru záporného 

gradientu elektrochemického potenciálu ( tedy ve směru „spádu" elektrochemického 

potenciálu transportované látky), jedná se o pasivní transport. V biologick)ich 

membránových systémech se setkáváme i s přenosem látek proti směru poklesu 

elektrochemického potenciálu. K tomu je však potřeba dodávat energii z vnějšího 

zdroje, což je základním rysem aktivního transportu. K přenašečť1m aktivního 

transportu patří iontové pumpy, pasivní transport zajišťují kanály (přenášejí ionty na 

základě difúze) [ 4]. 

2.3. Luminiscence 

Luminiscence Je emise světla a nastává při deexcitaci elektronových 

excitovaných stavú. Používaná terminologie není zcela jednotná, většinou 

rozlišujeme fluorescenci, fosforescenci a zpožděnou fluorescenci. Nastane-li emise 

záření z excitovaného elektronového stavu jedním či více spontánními energetickými 

přechody, jedná se o fluorescenci. Fluorescenci pozorujeme během buzení a po jeho 

vypnutí prakticky ihned mizí (doba dohasínání je obvykle 10- 10
- 1 o-s s). Uplatňuje-li 

se při emisi záření z excitovaného elektronového stavu metastabilní hladina jedná se 

o fosforescenci. Fosforescence má delší dobu dohasínání než fluorescence (>> 1 o-8 s) 

a obvykle ji nelze pozorovat v roztocích při pokojové teplotě. Zpožděná fluorescence 

je zářivý přechod z téhož singletního stavu jako při fluorescenci, ale s delší dobou 

dohasínání danou časem, po který je molekula v metastabilním tripletovém stavu [5]. 

Fluorescence je tedy spinově dovolený zářivý přechod, obvykle z rovnovážné 

vibrační hladiny stavu S 1 do některé z vibračních hladin základního stavu So. 

Intenzivní fluorescenci vykazují některé aromatické sloučeniny nazývané fluorofory 

nebo fluorescenční barviva. Typické fluorofory jsou např. chinin, fluorescein, 

rhodamin B nebo antracén nebo perylén. Fluorescenci múžeme charakterizovat 

intenzitou, což je počet fotonú procházejících v daném směru jednotkovou plochou 

za jednotku času. Emisní spektrum je závislost intenzity fluorescence na vlnové 

délce (nebo energii, vlnočtu, či frekvenci) při konstantní vlnové délce budícího 

záření. Analogicky je definované excitační spektrum. Pokud se při fluorescenci 

neuplatňuje více elektronových přechodú, jsou emisní spektra nezávislá na vlnové 

délce excitace [5]. 
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2.4. Spektrofluorimetrie 

Přístroje založené na fluorescenci jsou např. spektrofluorimetry, fluorescenční 

mikroskopy, fluorescenční skenery nebo průtokové cytometry. Pro měření 

fluorescenčních spekter se používají spektrofluorimetry (obr. 2). Zdroj budícího 

záření je většinou v ultrafialové a viditelné oblasti spektra. Pro měření ustálené 

fluorescence se běžně používají vysokotlaké výbojky (např. xenonová), přístroje pro 

měření časově rozlišené fluorescence využívají jako zdroj budícího záření obvykle 

pulzní laser. Budící záření prochází excitačním monochromátorem a dopadá na 

vzorek, což je obvykle temperovaná kyveta s roztokem. Nejčastěji ve směru kolmém 

k budícímu paprsku se měří emitované fluorescenční záření, které nejprve prochází 

emisním monochromátorem a je detekováno pomocí fotonásobiče. Při měření 

emisních spekter fluorescence je excitační monochromátor nastaven na pevnou 

vlnovou délku budícího záření. Při měření excitačních spekter je pevně nastavena 

vlnová délka na emisním monochromátoru. Kromě vlnových délek excitace a emise 

se běžně nastavují ještě šířky štěrbin obou monochromátorů, které ovlivúují citlivost 

a spektrální rozlišení daného měření [S]. 

Z1ll·111 
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l 
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Obr. 2. Schéma spektrojluorimetru Fluoromax-2 
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2.5. Metabolismus a kontrola pHi 

Rottenber a jeho kolegové jako první dokázali na E. coli, že bakterie si 

udržují relativně stálé pH. Je zřejmé, že neexistuje žádná magická hodnota pHi , které 

by se snažily všechny organismy dosáhnout. Podle prostředí, kde bakterie žijí , je 

můžeme dělit do několika skupin. Acidofilní bakterie žijí v prostředí s nízkým pH 

(již od pH 1) a jejich hodnota pHi se pohybuje v rozmezí od 6,5 do 7,0. Neutrofilní 

mají hodnoty pHi od 7,5 do 8,0 a hodnoty alkalofilních (tolerují pH až 11,5) se 

pohybují od 8,4 do 9,0. Dva hlavní faktory způsobující porušení pH, se kterými se 

bakterie musí vyrovnávat při regulaci pHi, jsou pasivní transport protonl'.1 přes 

plazmatickou membránu a tvorba kyselin a zásad v cytosolu [2]. 

Většina bakterií má v membráně protonové pumpy, které vytlačují protony 

z cytosolu, a vytváří tak transmembránový elektrochemický gradient (6p) protonú, 

který je tvořen membránovým napětím (6\jf) a pH gradientem (6pH). Tento gradient 

je potom využíván při tvorbě ATP a k transportu dúležitých látek do buňky. 

V nízkém vnějším pH obecně převládá pH gradient nad 6\jJ, kdežto nad hodnotami 

pH 7,8 je hlavní složkou 6p membránový potenciál. Pravděpodobnými systémy 

regulující vnitřní pH, a tedy výměnu 6\jf za 6pH , jsou antiport K+/H+ a Na+/H+. 

Z pokusů Padana a spol. a Shuldinera a Fishkese vyplynulo, že kationt Na+ může hrát 

roli v regulaci vnitřního pH v zásaditém prostředí [6]. 

Antiport K+/H+ má význam při regulaci pH i při udržování vnitrobuněčného 

obsahu K+. V bakteriích E. coli má tento antiport zásadité pH optimum. Prudká 

alkalizace média vede k vypuzování K+ z buúky ven [7]. 

Dalším zdrojem porušení pH cytosolu jsou metabolické procesy spojené 

s rústem a metabolismem. Bylo vypozorováno, že buúky vytvářejí kyselé produkty, 

pokud rostou v zásaditém prostředí, a v kyselém pH0u1 vytváří neutrální produkty 

(např . E.coli) [2]. 

3. Metody měření pHi v bakteriích 

V roztocích múžeme pH měřit pH-metry (skleněné elektrody), ve 

větších buňkách se dají použít pro měření pHi mikroelektrody, ale v bakteriích 
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musíme, vzhledem k jejich malé velikosti, pH měřit metodou nepřímou, např. 

pomocí fluorescenčních sloučenin citlivých na pH, využitím slabých kyselin (nebo 

bází), případně metodou nukleární magnetické rezonance. 

3.1. Fluorescenční sondy 

Využití fluroescenčních sond představuje relativně neinvazivní techniku, 

která umožňuje měřit vnitro buněčné pH na živých buňkách a jeho vývoj v čase. Dají 

se sledovat jak jednotlivé bm'í.ky (fluorescenční mikroskop), tak zprúměrovaný signál 

suspenze buněk (spektrofluorimetr). Fluorescenční vlastnosti se liší pro 

protonovanou a deprotonovanou formu. Při měření pH je dúležité, aby pKa sond 

odpovídalo pH experimentálního prostředí. Z tohoto dúvodu sondy vybíráme podle 

toho, zda je používáme v kyselém prostředí (např. kyselé prostředí organel), nebo 

v prostředí s hodnotami okolo neutrálního pH ( např. cytosol bakterií) [8]. 

Mezi sondy používané v prostředí s hodnotami blízkými neutrálnímu pH patří 

např. fluorescein a jeho deriváty ( fluorescein, karboxyfluorescein a jeho estery, 

BCECF, fluoresceinsulfonová kyselina) nebo SNARF a SNAFL. V kyselém 

prostředí se používá např. 9-amino-6-chlormethoxyakridin, nebo HPTS (pyranine ). 

Hlavním problémem je, jak dostat fluorescenční sondu do buňky. Dá se toho docílit 

buď elektroporací, nebo použitím esterú (např. karboxyfluorescenční estery). 

V tomto případě je dúležité, aby ester cytoplazmatickou membránou procházel, ale 

kyselina neprocházela [8]. Ani jeden z těchto zpúsobú není u bakterií bezproblémový. 

Jedním z modernějších zpúsobů měření pHi je využití zeleného 

fluorescenčního proteinu, GFP. Protein se exprimuje přímo v buňce (podmínky 

exprese jsou určené typem genetické manipulace, např. druhem plazmidu) a 

nedostává se mimo ni. Nemutovaný GFP má dvoumodální excitační spektrum s píky 

při 395 a 475 nm. Excitační spektrum se v podstatě nemění mezi hodnotami pH 5,5 a 

7,5. Dvě maxima odpovídají protonovanému a deprotonovanému stavu Tyr 66, který 

tvoří část chromoforu. Miesenbock a spol. zkoumali rúzné mutace v okolí Tyr 66 a 

našli takovou, která usnadňuje přechody mezi oběma formami a páruje tak změny pH 

se změnami v elektrostatickém prostředí chromoforu, takže excitační spektrum se 

mezi hodnotami pH 5,5 a 7,5 mění. Protein, který tak umož11uje poměrová měření pH, 

byl nazván "pHluorin" [9]. Pokud je použit poměr mezi fluorescenčními intenzitami 

při dvou rúzných excitačních vlnových délkách, pak je stanovení pH nezávislé na 

11 



jednotlivých koncentracích pHluorinu v každé buňce. První měření v bakteriích a 

kalibraci provedli Olsen a spol. Ukázali , že pokud je pH nastavováno rúznýmí 

organickými kyselinami, nemá to vliv na fluorescenční vlastností pHluorinu [1 O]. 

3.2. Distribuce slabé organické kyseliny a zásady 

Obvykle jsou buněčné membrány volně propustné pro nedisociované formy 

slabých organických kyselin a zásad a relativně nepropustné pro iontové formy. 

Pokud se pH uvnitř buňky liší od pH vnějšího média, se kterým je bm1ka v kontaktu, 

potom bude i odpovídající rozdíl v koncentracích iontových forem. Předpoklad , že 

nedisociovaná forma kyseliny nebo zásady má stejnou koncentraci na obou stranách 

buněčné membrány, umožňuje výpočet pHi ze změřeného pHout a změřených 

vnitřních a vnějších koncentrací kyseliny nebo zásady. 

Nedisociovaná kyselina je silný inhibitor metabolismu a zpúsobuje spolu 

s akumulací aniontú redukci pH 1
• Při koncentracích, které používáme k měření .6.pH 

(<20µM), je ovšem jejich vliv na metabolismus malý nebo dokonce žádný, ale roste 

s koncentrací a se snižujícím se pHout [2]. 

3.3. Nukleární magnetická rezonance (NMR) 

pH lze měřit i pomocí nukleární magnetické resonance, což je spektrální 

analytická metoda využívající zvýšení spinového stavu jádra atomu (spojeného 

s absorpcí elektromagnetického záření) po jeho vystavení homogennímu 

magnetickému poli. Metodou NMR lze také studovat např. stavbu složitých 

organických látek nebo zobrazovat některé tkáně a orgány v lékařství. 

K měření pHi buněk se dá použít např. signál methylfosfonátu a fosfátu. Pro 

E. coli byla tato metoda použita ve studii Slonczewskiho a spol.. Podle jejich 

výsledků je homeostáza pH v buňkách E. coli velmi dobrá (7,6 ± 0,2) [11]. 

1 Proto se používají jako konzervační činidla pro potraviny- např. kyselina octová, nebo kyselina 
benzoová. 
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4. Pufrační kapacita 

4.1. Fyzikálně-chemická pufrační kapacita 

Fyzikálně-chemická pufrační kapacita je vlastnost slabých kyselin a zásad. 

Pufry udržují relativně stálé pH po přidání omezeného množství silné kyseliny nebo 

zásady. Míru této schopnosti udává pufrační kapacita~' definovaná Van Slykem: 

(1) 

jako změna hodnoty pH vyvolaná přídavkem malého množství silné zásady dB [12). 

4.2. Vnitrobuněčná pufrační kapacita 

Omezíme se zde na pufrační kapacitu cytosolu Wi). Pufrační kapacita je 

stanovena na základě vypozorované reakce pHi na přidání silné kyseliny nebo 

zásady o známé hodnotě a odráží podíl několika homeostatických mechanismú. 

Reakce na okyselení prostředí je tedy nejen přesun protonú na základě fyzikálně

chemické pufrační kapacity cytosolu, ale i metabolických procesú a regulace 

transportních systémú pro ionty (protony, ale i draselné a sodné kationty) [12). 

4.3. Techniky měření vnitrobuněčné pufrační kapacity 

1) Titrace buněčných homogenátů 

Titraci buněčných homogenátů, nejstarší metodu měření ~i, poprvé provedli 

Furusawa a Kerridge v roce 1927 při experimentech na kočičí kosterním, srdečním a 

hladkém svalu. Zmražené a rozsekané svaly, smíchané s ledově studeným běžným 

fyziologickým roztokem, byly titrovány olejem při 0°C s KOH nebo kyselinou 

mléčnou. Roztok podstatně nezměnil pH. Toto je jedna z mála studií, ve kterých byla 

pufrační kapacita stanovena v širokém rozsahu pH (6,4 - 7,4; ~i ve všech třech 

typech svalů vzrostla, jakmile pH pokleslo pod 7) [12]. 
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2) Použití slabé kyseliny a zásady 

Slabá kyselina (nebo zásada) múže být použita společně s pH elektrodami (nebo 

jinou metodou měřící pHi) k určení ~i· Metoda využívá toho, že nedisociovaná 

kyselina může volně procházet přes plazmatickou membránu. Když pH; dosáhne 

nové stabilní hodnoty po přidání slabé kyseliny, nedisociovaná kyselina je 

v rovnováze přes buněčnou membránu. Vnitřní koncentrace anionti'.1 kyseliny múže 

být vypočítána z Henderson-Hasselbachovy rovnice, pokud pH; a pK jsou známy. Za 

normálních podmínek stabilní množství aniontú kyseliny dobře aproximuje množství 

protonů absorbovaných kapacitou cytosolu ( jen velmi malá část celkového počtu 

protonů unikla z volné kyseliny zústávající v cytosolu) a tak ~i může být psána jako: 

/3, = (-) d [A-) 
dpH; 

(2) 

kde d[A"] je změna vnitřní koncentrace aniontt'.'! slabé kyseliny a dpH; je změna 

vnitřního pH. Pro slabou bázi platí stejná pravidla a odpovídající rovnice je: 

c![B~ ) 
/3, =(+)I LI ' 

etpn , 
(3) 

kde d[B+] je změna vnitřní koncentrace kationu slabé zásady [13]. 

Tato metoda předpokládá, že jakékoliv změny pHdsou jednoduše následkem 

disociace volné kyseliny uvnitř buňky. Ke změnám pH; by však mohlo docházet i 

v důsledku metabolismu slabé kyseliny. Aby se vyloučila tato možnost, dá se 

kyselina radioaktivně označit a sledovat, zda je metabolizována [13]. 

Je zřejmé, že pokud je membrána významně propustná pro nabité formy slabé 

kyseliny nebo slabé zásady, podmínka, že sama nenabitá forma je přes membránu 

v rovnováze, bude porušena. Můžeme také testovat akumulaci za rt'.'!zných hodnot 

pHout nebo srovnávat různé druhy slabých kyselin. Dále rnt1žeme srovnávat slabou 

zásadu a slabou kyselinu, případně zkusit odmýt kyselinu (zásadu) z okolí buňky a 

dívat se na navrácení pH; na původní hodnotu. 
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3) Mikroinjekční metoda 

Vnitrobuněčná kapalina mllže být také titrována v buike, pokud dovnitř 

buňky vpravíme kyselinu nebo zásadu. Tato metoda vyžaduje znalost množství 

kyseliny (~A) nebo zásady (~B) vpravené na jednotku objemu vnitrobuněčné 

kapaliny a výsledný posun pH. Tato metoda je však použitelná pouze pro velké 

eukaryotické buúky, nikoli pro mnohem menší bakterie [ 12]. 

4) Metoda kyselých pulsů 

Metoda je založena na měření časové závislosti pH0u1 bakteriální suspenze po 

přidání definovaného množství silné kyseliny. Ze závislosti je možné získat jak 

pufrační kapacitu, tak propustnost plazmatické membrány pro protony. 

Touto metodou měřili ~i a membránovou vodivost sedmi gram-negativních 

bakterií Rius a spol. Pufrační kapacita je uvedena jako funkce pHout· V této studii 

nebyl žádný větší rozdíl v hodnotách ~i pro E. coli, S typhimurium, P. mirabilis a 

A. faecalis v rozsahu hodnot pHout od 5,0 do 7,5 [14]. 

5. Experimentální metody a materiál 

5.1. Kultivace bakterií 

Pro naše měření jsme použili stejný kmen bakterií, se kterým jsou prováděny 

experimenty na proteinu MntH. Jde o kmen E. coli DHl 1 S mntH (s delecí genu, 

rezistentní na kanamycin), jenž je transformovaný plazmidem pGBM6-pHL, který 

nese gen pro pHluorin a zároveň rezistenci na spectinomycin, a plazmidem pBAD 

nesoucím gen pro MntH a rezistencí na ampicilin. Exprese MntH je indukována 

přidáním arabinozy (0,06%). 

Bakterie jsme pěstovali dvěma způsoby: na pevném médiu (Petriho misce) a 

v tekutém médiu. Ke kultivaci bakterií jsme si připravili kultivační médium Luria

Bertani (LB) obsahující 1 % Bacto-tryptone, 0,5% Bacto-yast extract a 0,5% NaCl. 

Při přípravě misek jsme do LB ještě přidali 1,5 % Bacto-Agar. LB jsme poté 

autoklávovali a k vychladlému médiu jsme přidali tři antibiotika: 0,015% kanamycin, 

0,05% ampicilin a 0,05% spectinomycin. 
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Do LB jsme zaočkovali jednu kolonii bakterií z misky a nechali kultivovat 

přes noc při 37°C (250 RPM). Další den jsme suspenzi naředili stokrát do většího 

objemu a nechali kultivovat 2h. Potom jsme přidali 0,06% L-arabinosu a kultivace 

pokračovala ještě I h. 

Pro další měření jsme si připravili 50 mM pufry K1HP04 a Na2HP04 a na 

okalibrovaném pH-metru jsme přidáváním kyseliny citronové nastavili pH pufrť1 na 

hodnoty 4,7 a 5,7. Smícháním těchto pufrů v poměru 1:2 a 2:1 vznikly další pufry, 

první se 17 mM K2HP04 a 33 mM Na2HP04 a druhý s 33 mM K1HP04 a 17 mM 

Na2HP04. 

Nakonec jsme bakterie dvakrát promyli v příslušném pufru (centrifugace 

I 0000 RPM 1 min) a resuspendovali na výslednou optickou hustotu 0,2 při 600 nm. 

5.2. Měření pufrační kapacity 

Pufrační kapacitu cytosolu bakterií Pi jsme měřili metodou slabé kyseliny. 

Měřili jsme skokovou změnu v pH po přidání kyseliny. Pro naše měření byla 

testována kyselina octová, propanová a mravenčí. Kyselina octová a propanová daly 

stejné výsledky, ale pro další měření byla vybrána kyselina propanová, neboť se má 

za to, že je u ní nižší pravděpodobnost, že je metabolizována. Pro výpočet Pi jsme 

použili vztah (2). Vycházíme z toho, že v rovnováze je koncentrace nedisociované 

kyseliny uvnitř buňky [HA]in rovna koncentraci vně bul"1ky [HA]out· Z této úvahy a ze 

vztahu pro kyselou disociační konstantu KA kyseliny HA : 

(4) 

získáme vztah pro [HA]in: 

[A ] . 1 o- pH„„„ 
[HA] =[HA] =_fota_/ --

in out K + IO-pl1 „,„ 
A 

(5) 

kde [A101a1] je celková koncentrace kyseliny v buňce. 
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Z předchozích výpočtů snadno získáme vztah pro změnu vnitřní koncentrace 

aniontů kyseliny d[K], kteráje rovna koncentraci uvolněných protonů: 

d[A-] = K A • [HA Lut 
10-PH1 . (6) 

Fluorescenci pHluorinu jsme měřili jako poměr intenzit :fluorescence při dvou 

různých excitačních vlnových délkách ( 41 O nm a 4 70 nm) a emisní vlnové délce 520 

nm (značeno dále jako ~101470) . Změnu pHi jsme stanovili z rozdílu pHi před skokem 

a po skoku, způsobeného přidáním kyseliny. Jako hodnotu pH ve vztahu (6) jsme 

brali hodnotu vnitřního pH po skokové změně. Tyto hodnoty jsme odečítali přímo 

z grafií. Příklad jednoho měření je uveden na obr. 3. 

pH 79 
' 

7,5 

7,3 

7,1 

6,9 
o 

V toJttto olwnžiku byla přidána kyselina. 

~~11r V Z:miu witňúJlo pH. 

. ~~~4ťf. 

0,5 1,0 1,.5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

čas [min] 

Obr. 3. Pozorovaný skok vnitřního pH po přidání kyseliny propanové na výslednou 

koncentraci 90 j.M k bakteriím v pufru 50 mM Kil!P04. 
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6. Výsledky a diskuze 

6.1. Fluorescenční spektra pHluorinu exprimovaného v E. coli 

Pro měření pHi jsme použili fluorescenční sondu pHluorin. Na fluoromaxu-2 

jsme proměřili jeho excitační a emisní spektra. Excitační spektrum jsem měřili při 

emisní vlnové délce (Aem) 520 nm a je znázorněno na obr. 4. Emisní spektra při 

excitačních vlnových délkách (Aexc) 410 a 470 nmjsou znázorněna na obr. 5 a 6. 

0,017 

370 390 410 470 

), exc [nm] 

Obr. 4. Excitační spektrum pHluorinu exprimovaného v E. coli s pufry 50 mM 

Na2HP04(pufr1) a 50 mM K2HP04 (pufr 2). Ke všech vzorkům jsme přidali 20 j.M 

CCCP. Intenzita je normovaná na plochu pod spektrem. - pufr 1 s pH 8, 05; -

pufr 1 s pH 7,54; - pufr 1 s pH 7,07; - pufr 1 s pH 6,67; pufr 1 s pH 5, 7; 

pujr 2 s pH 8,05; - pufr 2 s pH 7,54; - pufr 2 s pH 7,07; - pufr 2 s pH 

6,67; - pufr 2 s pH 6,09; - pufr 2 s pH 5, 7. 
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Obr. 5. Emisní spektrum pHluorinu exprimovaného v E. coli při A.exc 41 O nm s pufry 

50 mM Na2HP04 (pufr 1) a 50 mM K2HP04 (pufr 2). Ke všech vzorkům jsme přidali 

20 µM CCCP. Intenzita je normovaná na plochu pod spektrem. - pufr 1 s pH 8, 05; 

- pufr 1 s pH 7,07; - pufr 1 s pH 5, 7; - pufr 2 s pH 8,05; 

7,07; - pujr 2 s pH 5, 7; 
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J!I 
'i;j 
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~ o 10 e 
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o 
480 510 540 570 
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pufr 2 spH 

Obr. 6. Emisní spektrum pH/uorinu exprimovaného v E. coli při Aexc 470 nm s pufry 

50 mM Na2HP04(pufr1) a 50 mM K2HP04 (pufr 2). Ke všech vzorkům jsme přidali 

20 µM CCCP. Intenzita je normovaná na plochu pod spektrem. - pufr 1 s pH 8, 05; 

- pufr 1 s pH 7,07; - pufr 1 s pH 5, 7; - pufr 2 s pH 8,05; pufr 2 s pH 

7,07; - Pufr 2 spH 5,7; 
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Z obr. 4 je patrné, že v obou pufrech maximum pHluorinu při Aexc 400 nm 

odpovídající deprotonovanému stavu se zmenšuje s klesající hodnotou pH a naopak 

maximum při Aexc 4 70 nm odpovídající protonovanému stavu se zvětšuje. Při pH0 ut 8 

je hodnota prvního maxima větší, ale již při pH0u1 7 je tomu naopak. Hodnoty 

maxima jsou větší pro pufr Na2HP04. Naměřená excitační spektra odpovídají 

spektrům uvedeným v [9]. 

Z obr. 5 a 6 je vidět, že emisní spektra se s klesajícím pH pufrů rozšiřují a 

maxima se posouvají k menším hodnotám A.em· Tvary křivek jsou stejné pro oba 

pufry. Ze srovnání změn v excitačních a emisních spektrech v závislosti na pH je 

patrné, že excitační spektra jsou podstatně vhodnější pro měření pH. 

6.2. Kalibrace fluorescence pHluorinu na pHi 

K převedení hodnot fluorescenční intenzity na hodnoty pHi jsme použili 20 

~tM karbonyl kyanid-m-chlorofenylhydrazon (CCCP), který poruší protonový 

gradient přes plazmatickou membránu a umožní tak vyrovnání pH s pH0 ut· 

Kalibrační křivku jsme získali vynášením hodnot ~ 1 01470 proti vyrovnaným 

hodnotám pH v buňkách. Kalibrační křivka je znázorněna na obr. 7. 

8,5 

8 

7,5 

:::c 7 c. 

6,5 • 

6 

5,5 

o 0,4 0,8 1,2 1,6 

poměr intenzit 

Obr. 7. Kalibrace fluorescence pHluorinu na pH. Kalibrace byla provedena 

s bakteriemi v puji-u 50 mM Na2HP04 po přidání 20 JtM CCCP. Body byla 

proložena polynomická křivka 2. stupně. Explicitní rovnice používaná pro plepočet 

poměru intenzit na pH je: -2, 06 x2 +6,14 x + 3, 47. 
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6.3. Pufrační kapacita 

Ze vztahu (6) a změřených změn vnitřního pH jsme vypočítali pufrační 

kapacitu cytosolu bakterií E. co/i. Závislost pufrační kapacity na koncentraci draslíku 

v pufruje znázorněna na obr. 8 a 9. Zobrazené body odpovídají průměru čtyř měření 

ze dvou nezávislých kultivací. Chybové úsečky představují standartní odchylku od 

průměrné hodnoty. 

600 

500 
:c 400 o. -o 300 E 
É. 200 
cil: 

100 · ~ 

o 
o 20 40 60 80 100 120 

K[mM] 

Obr. 8. Závislost pufrační kapacity cytosolu /Ji bakterie E. coli v závislosti na 

koncentraci draslíku K v pufru s pH 4, 7. 
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Obr. 9. Závislost pufrační kapacity cytosolu ft bakterie E. coli v závislosti na 

koncentraci draslíku K v pufru s pH 5, 7. 
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Z obr. 8 a 9 vyplývá, že hodnota pufrační kapacity cytosolu ~i je větší ve 

vyšším pHout· Průměrně je ~i větší o 78% s pH 5,7 než s pH 4,7. Největší rozdíl ~i je 

při koncentraci draslíku 100 mM, při této koncentraci je ~i větší více jak dvakrát. 

z našich měření je dále patrné, že ~i roste s rostoucí koncentrací draslíku v 

pH 5,7. Zatímco v pH 4,7 výrazná závislost vidět není. 

6.4. Diskuze 

Smyslem této práce bylo změřit okamžitou (tj. do 20 s) pufrační kapacitu 

cytosolu E. coli. Dlouhodobějšími procesy, které vedou k znovunastolení optimálního 

pH uvnitř buněk, jsme se nezabývali. 

Zjistili jsme, že hodnota pufrační kapacity cytosolu je větší ve vyšším pH0 ui, 

což je v souladu s předpokladem, že v pHout s hodnotami blízkými optimálnímu pH 

má buiika méně práce s udržením vnitřního pH. 

Závislost ~i na draslíku v pH0 ut 5,7 potvrzuje očekávání, protože draslík je 

důležitý pro regulaci pHi a je tedy logické, že v jeho nepřítomnosti je regulace pHi 

znesnadněna (nižší pufrační kapacita). Otázkou zůstává, proč jsme tento efekt 

nepotvrdili také u pH 4,7. Jedna z možností je, že při pHout 4,7 je vnitřní pH buněk 

více vzdáleno od ideální hodnoty a draslík již nehraje takovou roli při jeho regulaci. 

Je také možné, že přítomnost draslíku by se projevila až v dlouhodobější regulaci pH 

(v řádu minut), ale tou jsme se v této práci nezabývali. 

Srovnání hodnot pufrační kapacity s jinými publikovanými v literatuře je 

obtížné, protože často se uvádějí hodnoty pufrační kapacity přepočítané na obsah 

proteinu. To není pro náš účel potřeba . Jisté srovnání poskytují hodnoty pufrační 

kapacity různých (převážně eukaryotických) organismů získané různými metodami: 

Sanders a Slayman stanovili pufrační kapacitu eukaryotického orga111smu 

Neurospora 40 mmol/pH při normální hodnotě pHi 7,2. [13]. U dalších 

eukaryotických organismů byla v (12] měřena vnitrobuněčná pufrační kapacita. 

Naměřené hodnoty Pi se pohybovaly v rozmezí od 1 O do 120 mmol/pH. Naše 

naměřené hodnoty Pi byly několikanásobně větší, v rozsahu hodnot od 100 do 500 

mmol/pH. 
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7. Závěr 

Rešeršní část práce tvoří souhrn různých metod používaných pro měření 

vnitřního pH živých buněk (s důrazem na bakterie) a metod pro stanovení pufrační 

kapacity cytosolu. 

V experimentální části práce byla studována pufrační kapacita cytosolu E. 

coli za pomoci kyseliny propanové za různých experimentálních podmínek. Pufrační 

kapacita byla změřena ve vnějším pH 4,7 (obr. 8) a 5,7 (obr. 9) pro různé 

koncentrace draslíku (0-100 mM) ve vnějším prostředí. Role draslíku při regulaci 

vnitřního pH byla částečně potvrzena (obr. 9), avšak pro detailnější znalost významu 

koncentrace draslíku bychom museli provést více měření a studovat dlouhodobější 

dopady změn vnitřního pH a ne jen okamžité hodnoty pufrační kapacity. Tato práce 

bude podkladem pro navazující studium regulace vnitřního pH E. coli a stanovení její 

vnitrobuněčné pufrační kapacity, při kterém budou brány v úvahu i déle trvající 

procesy. 
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