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1 Úvod 

1.1 Kvasinky 

Kvasinky jsou eukaryotní mikroorganismy dosahující rozměrů mezi 

3 až 40 µm. Taxonomicky jsou řazeny mezi houby. Jedná se většinou o 

jednobuněčné organismy, ačkoliv některé druhy tvoří mnohobuněčná vláka 

pseudomycélií. Většina druhů se rozmnožuje především nepohlavně, často pomocí 

asymetrického dělení, nazývaného pučení. 

V naší studii se budeme zabývat kvasinkami druhu Saccharomyces 

cerevisiae. Tento druh se používá jako modelový organismus v molekulární biologii 

pro studium eukaryotních buněk přičemž výsledky získané ze studia tohoto 

organismu je možné často zobecnit i pro složitější eukaryotní organismy. Jeho 

kultivace v laboratorním prostředí je levná a snadná, což je dalším z důvodů pro 

časté použití tohoto druhu kvasinek ve výzkumu. 

Genom této kvasinky se skládá z přibližně 13 000 000 párů bází a z 6275 

genů, přestože jen okolo 5 800 z nich se považuje za opravdu funkční geny. [1] 

Jelikož buňky S. cerevisiae existují také v haploidní formě, je možné připravovat 

poměrně snadno genetické mutanty tohoto druhu. 

1.2 Buněčný cytosol 

Eukaryotické buňky mají složitou vnitřní strukturu, jež zahrnuje široké 

spektrum vnitřních membrán a struktur, nazývaných organely, a cytoskelet složený z 

mikrotubulů, mikrofilament a intermediálních filamentů, které hrají důležitou roli při 

organizaci vnitřního uspořádání buňky. Organely i cytoskelet plavou v cytosolu. 

Cytosol eukaryot je roztok o konzistenci gelu vyplňující prostor mezi 

jednotlivými organelami a membránovými strukturami v buňce. Je tvořen množstvím 

látek rozpuštěných ve vodě. Cytosol sám má jistou strukturu, což se týká především 

odlišného složení v různých částech buňky. Jedná se zejména o proměnné 

koncentrace iontů, například kationty vápníku, dále enzymatické komplexy, jež se 

podílejí na funkci metabolických drah a také proteiny oddělující některé části 
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cytosolu. Toto prostředí je místem, kde se odehrává velké množství biochemických 

procesů buňky. 

Cytosolické koncentrace iontů různých prvků, jako jsou například Na
+
 a K

+
, 

jsou buněčnými procesy pečlivě regulovány, neboť ovlivňují homeostázu buňky. 

Rozdílné koncentrace iontů uvnitř a vně buňky mají vliv například na membránový 

potenciál [2]. Zvýšená koncentrace těchto iontů ve vnějším prostředí může vést také 

ke změně pH uvnitř buňky [3]. Tento jev budeme v naší práci dále zkoumat. 

1.3 Fluorescenční sonda pHluorin 

Sondou pro měření pH uvnitř zkoumaných kvasinkových buněk byla 

geneticky kódovaná fluorescenční sonda poměrový pHluorin. Tento protein je 

mutantem divokého typu zeleného fluorescenčního proteinu (GFP). Byl vytvořen 

Miesenbockem a kol. a obsahuje mutace S202H, E132D, S147E, N149L, N164I, 

K166Q, U167V, R168H a L220F [4]. Poměrový pHluorin má v excitačním spektru 

dva pásy s maximy při vlnových délkách cca 410 nm a 470 nm, poměr jejichž 

intenzit se mění v závislosti na pH prostředí, v němž se tento protein nachází, viz 

Obr. 1.1. 

 

Obr. 1.1  Excitační spektra poměrového pHluorinu pro různá pH prostředí v němž se 

nalézá. Převzato z [4]. 
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1.4 Autofluorescence kvasinkových buněk 

Kvasinkové buňky použité při experimentech vykazují ve zkoumané 

spektrální oblasti 340 - 490 nm vlastní fluorescenci, která při měření nezanedbatelně 

přispívá k intenzitě fluorescenčních pásů pHluorinu a ovlivňuje tudíž poměr intenzit 

měřených při dvou různých excitačních vlnových délkách. Pokud chceme získat 

reálné poměry intenzit fluorescence pHluorinu, musíme rušivý efekt 

autofluorescence korigovat. 

Efektivní metoda korekce syrových spekter je založena na odečítání 

autoflorescenčního signálu ze spektra naměřeného metodou synchronně skenované 

fluorescence (SSF) s konstantním rozdílem vlnových délek [5]. Význam této metody 

pro studium emise fluorescenčně značených kvasinek názorně dokládá Obr. 1.2. 

 

Obr. 1.2 Emisní a SSF spektra sondy diS-C3(3) v suspenzi kvasinkových buněk 

normalizovaná k výšce maxima intenzity vyzařování. Křivka A: klasické 

emisní spektrum, křivka B: příspěvek autofluorescence ke klasickému 

emisnímu spektru, křivka C: SSF spektrum, křivka D: příspěvek 

autofluorescence k SSF spektru. Převzato z [5]. 
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1.5 Synchronně skenovaná fluorescence 

U běžných fluorescenčních metod je využíváno většinou měření 

jednoduchých emisních nebo excitačních spekter. Emisní spektrum představuje 

závislost intenzity fluorescence na vlnové délce emitovaného záření při konstantní 

vlnové délce budícího záření. Excitační spektrum je pak závislost intenzity 

fluorescence na vlnové délce excitačního záření při konstantní vlnové délce 

emitovaného záření. 

Metoda synchronně skenované fluorescence se od výše zmíněných metod liší 

tím, že v tomto případě jsou skenovány současně vlnové délky excitace     i emise 

   , přičemž rozdíl mezi nimi    je udržován konstantní, tedy 

                   (1) 

Intenzitu      takto zaznamenaného synchronně skenovaného spektra pak můžeme 

vyjádřit jako 

     (   )           (      )     (   ) (2) 

kde   je konstanta popisující vlastnosti spektrometru,   je koncentrace fluoroforu,   

je tloušťka vzorku,     je profil excitačního spektra a     je profil emisního spektra. 

Tento vztah popisuje synchrosken z hlediska emisní vlnové délky. Vzhledem k 

platnosti vztahu (1) je však možné popsat tuto závislost také s excitační vlnovou 

délkou na místě proměnné, tedy jako 

     (   )           (   )     (      ) (3) 

Jak je vidět ze vzorců (2) a (3), při synchronně skenované fluorescenci 

dochází k násobení excitačního a emisního spektra, z nichž jedno je vůči druhému 

posunuto o    ve směru nižších nebo vyšších vlnových délek v závislosti na tom, 

který ze vztahů (2), (3), uvažujeme. Dále v textu budeme synchronně skenovanou 

fluorescenci uvažovat již pouze ve smyslu vztahu (3). 

V důsledku tohoto násobení emisních a excitačních spekter dochází k zúžení 

SSF spekter a navýšení jejich intenzity v maximu 5 - 10 krát oproti prostým 

excitačním či emisním spektrům. Úzké spektrální pásy výrazně zvyšují analytické 

možnosti naměřených spekter SSF metody oproti klasickým emisním či excitačním 
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spektrům např. při analýze směsí polyaromatických uhlovodíků [6] [7]. V případě 

námi studovaných spekter tato metoda dokáže navíc efektivně potlačit 

autofluorescenční pozadí, jak ukazuje studie [5]. 

1.6 Vnitrobuněčné pH kvasinek a jejich schopnost si ho udržovat 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.2, cytosol buňky je místem průběhu mnoha 

chemických reakcí. Jedním z faktorů ovlivňujících jejich průběh je pH. Buňka tedy 

pro zajištění všech svých funkcí potřebuje udržet své vnitřní pH (pHin) na stabilní 

hodnotě. Pro kvasinkové buňky byla tato hodnota experimentálně určena jako blízká 

neutrálnímu pH, tedy 7,2 [8]. 

Široké spektrum fyziologických procesů v buňkách závisí na koncentraci H
+
 

iontů, tj. pHin. [9] Navíc procesy přenosu energie v buňkách fungují především na 

principu reakcí spojených s H
+
 a gradienty těchto iontů. Regulace pHin tedy není jen 

částí udržování vnitřní rovnováhy, ale je současně i jedním z centrálních aspektů 

fungování živých buněk [10]. Pro jeho regulaci mají buňky řadu systémů. 

Koncentrace protonů v cytosolu je silně ovlivňována aktivitou dvou 

protonových pump a to Pma 1, jež je umístěná na plazmatické membráně, a V-

ATPázou, což je velký bílkovinný komplex, regulující kyselost ve vnitrobuněčných 

membránových systémech, mezi něž patří vakuoly, Golgiho aparát a endosomy. 

Aktivity těchto pump jsou řízený několika různými mechanismy. Aktivita 

Pma 1 je spuštěna například poklesem pHin a s ním provázaným přísunem K
+
 iontů 

do buňky. Aktivita V-ATPázy může být regulována např. pomocí oddělování a 

skládání jejích dvou subkomplexů. Aktivita obou pump závisí také na přítomnosti 

zdroje energie, kterým může být například glukóza. [11] 

1.7 Membránový potenciál a způsoby jeho měření 

V kapitole 1.2 bylo řečeno, že koncentrace iontů v buněčném cytosolu 

ovlivňuje membránový potenciál. Podrobněji rozebráno, rozdíly mezi koncentracemi 

všech iontů v buňce a jejím bezprostředním okolí vytváří gradienty, které poskytují 

energii pro běh některých buněčných procesů. Membránový potenciál ΔΨ je 

důsledkem rovnováhy mezi transmembránovými iontovými toky, jejichž hnací silou 
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jsou transmembránové gradienty příslušných elektrochemických potenciálů. U 

kvasinek se jedná hlavně o elektrochemické gradienty a toky iontů H
+
, K

+
 a Na

+
 [9]. 

Jelikož ionty H
+
 ovlivňují jak membránový potenciál tak pHin, lze očekávat, že 

změny těchto dvou veličin jsou vzájemně provázány. 

Protože membránový potenciál i pH jsou důležitými vlastnostmi buňky, 

existuje snaha o exaktní měření těchto veličin, respektive jejich změn při různých 

procesech, jejímž hlavním cílem je lépe pochopit, jak buňky fungují. 

Existuje několik možností jak měřit membránový potenciál [12]: 

 přímé měření skleněnými mikroelektrodami 

 nepřímé měření redistribuce malých lipofilních iontů mezi suspenzí a 

buňkou 

 měření pomocí fluorescenční sondy diS-C3(3) 

V naší práci využijeme metodu měření pomocí sondy diS-C3(3), která byla 

využita například v pracích [12] [13]. 

Podle standartní interpretace se rovnovážné koncentrace sondy diS-C3(3) 

uvnitř a vně buňky řídí Nernstovou rovnicí. Použitá sonda navíc mění své 

fluorescenční spektrum v závislosti na tom, je-li vázaná nebo volná. Pomocí oddělení 

fluorescence vázané Fb a volné Ff sondy pak můžeme v kombinaci s Nernstovou 

rovnicí a zavedením několika faktorů získat vztah 

 
  

  
     

 
  

     (4) 

v němž předexponenciální faktor     zahrnuje některé konstanty charakteristické pro 

měření, veličina      zahrnuje konstanty R, F a termodynamickou teplotu systému T 

a ΔΨ má význam membránového potenciálu. Budeme-li vztah (4) uvažovat pro dva 

různé biologické stavy a zlogaritmujeme tyto závislosti, pak jejich úpravou a 

odečtením získáváme vztah pro určení změny membránového potenciály, mezi 

dvěma výše uvažovanými stavy buňky 

                 [  
   

   
   

   

   
] (5) 

Pro platnost této rovnice je podstatné, aby konstanty charakteristické pro daný 

experiment, jež určují faktor    , zůstaly pro oba stavy stejné, čímž je zaručeno 

jejich odečtení. 
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Je nutné si uvědomit, že vztah (5) je pouze zjednodušením skutečných 

procesů v buňce. Aby byl použitý pro reálné experimenty, je nutné uvážit také 

pohlcování sondy mitochondriemi, efekt buněčné stěny kvasinek, povrchový 

potenciál a také vypuzování sondy z buňky MDR pumpami. Je nezbytné ještě 

poznamenat, že aby byl poměr mezi vnitřní vázanou a nevázanou sondou lineárně 

závislý a aby nedocházelo k obarvování buněčných stěn, je nutné použít dostatečně 

malé koncentrace barviva diS-C3(3). 

Při našich experimentech jsme použili takových postupů, abychom mohli 

vztah (5) použít v nezměněné formě. Podrobnější diskuse je uvedena v práci [12]. 
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2 Materiál a metody 

2.1 Chemikálie a materiál 

název (zkratka) výrobce 

MES hydrate (MES) Sigma 

triethanolamine (TEA) Sigma 

Yeast Nitrogen Base (YNB) Sigma 

Brent supplement mix - ura (BSM - ura) Formedium 

ammonium sulfate Sigma - Aldrich 

D-(+)-Glucose Sigma 

agar Dr. Kulich Pharma s.r.o. 

choline chloride Sigma 

potassium chloride (KCl) Sigma 

 

Tab. 2.1: Seznam chemikálií použitých při experimentech 

2.2 Pufry 

Pro udržení stabilního prostředí při měření a přípravě vzorků na něj byl použit 

pufr MES-TEA 25mM, jehož složení je uvedeno v Tab. 2.2. MES hydrát byl 

rozpuštěn v destilované vodě a pH tohoto roztoku bylo pak upraveno (tj. zvýšeno) 

postupným přidáváním TEA na požadovanou hodnotu pH = 6,0. 

 

látka množství [g/l] 

MES hydrate 4,881 

TEA --- 

Tab. 2.2: Složení pufrů 

2.3 Růstová média 

Pro kultivaci buněk bylo použito minimální živné médium YNB, jehož 

složení je uvedeno v Tab. 2.3. Toto médium bylo zvoleno, z toho důvodu, že jeho 

definovaným složením jsou eliminovány případné fluktuace výsledků, spojené s 
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různými růstovými podmínkami jednotlivých vzorků geneticky upravených buněk 

obsahujících pHluorin, charakterizovaných v následující kapitole. 

 

látka množství [g/l] 

YNB 1,7 

ammonium sulfát 5 

glukóza 20 

BSM - uracil 1,535 

agar* 20 

Tab. 2.3: Složení růstového média YNB pro kultivaci kvasinkových buněk 

Příprava YNB média: Amonium sulfát a glukóza byly rozpuštěny v 

destilované vodě a jejich roztok sterilizován autoklávováním. Směs aminokyselin, 

BSM-ura byla napřed připravena jako 100x koncentrovaný zásobní roztok, který byl 

také sterilizován mikrofiltrací. Nakonec byly všechny tři zásobní roztoky smíchány v 

předepsaných poměrech. Pro přípravu pevného média do Petriho misek, byl navíc do 

směsi amonium sulfátu a glukózy přidán agar. 

2.4 Buněčné kmeny 

Pro zkoumání změn pHin a ΔΨ byly v této práci zvoleny dva kmeny 

S. cerevisiae a to BY4741 a BY4741+pHluorin. Tyto kmeny byly zvoleny pro 

návaznost na předchozí studie [3] a [13]. 

Genotyp kmene BY4741 je MATa, his3Δ0, leu2 Δ0, met15Δ0, ura3Δ0. Tento 

kmen byl použit jako negativní kontrola pro stanovení fluorescence buněk s 

pHluorinem. Kmen BY4741+pHluorin je pak odvozen od výše zmíněného kmene 

přidáním genetické informace pro replikaci pHluorinu do jeho genomu. 

Jelikož použité kmeny kvasinek obsahují v genomu mutaci ura3Δ0 jako 

selekční marker, musí být pěstovány v YNB médiu, které uracil neobsahuje. 

2.5 Kultivace buněk 

Buňky byly kultivovány v několika krocích. Nejprve byly sterilně očkovány 

na pevné médium v Petriho miskách z konzerv uschovaných v -70°C. Buňky na 



 10 

Petriho miskách pak rostly po dva dny v inkubátoru Incucell (BMT Medical 

Technology s.r.o.) při stabilní teplotě 30°C. 

Následně byly buňky z kolonií narostlých na pevném médiu sterilně 

přeočkovány do tekutého média v Erlenmeyerových baňkách a toto inokulum bylo 

poté ve třepačce na vodní bázi ponecháno růst 24 hodin při teplotě 30°C. 

Den před měřením pak byly z takto připraveného inokula pomocí pipety 

očkovány vzorky do čerstvého tekutého média, které byly ponechány růst ve 

třepačce za stejných podmínek jako inokula, dokud buňky nedosáhly stacionární fáze 

růstu. 

2.6 Měření fluorescence 

Všechna fluorescenční měření byla provedena pomocí přístroje FluoroMax-3 

(Horiba - Jobin Yvon), který obsahuje dva mřížkové monochromátory. Excitačním 

zdrojem záření byla xenonová lampa a emise je detekována v L-formátu pod pravým 

úhlem vůči směru budicího záření. Schématický nákres přístroje je zobrazen na Obr. 

2.1 Pro měření byly požívány polymethylmetakrylátové kyvety o objemu 3 ml 

(Kartell, Itálie). 

 

Obr. 2.1 Schéma přístroje FluoroMax-3 použitého při fluorescenčních měřeních. 

Převzato z [14] a upraveno 
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Spektra SSF pro určení pHin byla snímána při offsetech rovnajících se 

Stokesovým posuvům fluorescence pHluorinu pro pás rostoucí s klesajícím pH 

(Δλ = 30nm) a pás za těchto podmínek klesající (Δλ = 110). Při offsetu 30 nm byla 

snímána oblast excitačního spektra 380 - 490 nm a při offsetu 110 nm pak oblast 

340 - 440 nm. Krok skenování byl nastaven na 1 nm a integrační doba na 0,5 s. 

Excitační i emisní štěrbina monochromátoru byla otevřena na 3 nm. Toto nastavení 

nám umožnilo snímat SSF spektra dostatečně a rychle s vysokým poměrem 

signál/šum. 

Pro měření změn ΔΨ bylo také využito SSF spekter s offsetem 13 nm mezi 

excitačním a emisním zářením. Skenovaná spektrální oblast excitačního spektra byla 

520 - 590 nm a krok skenování byl nastaven na 5 nm. Použitý integrační čas byl 

0,5 s. Šířky excitační i emisní štěrbiny byly nastaveny na 2,3 nm. Pro zlepšení 

kvality signálu a zmenšení šumu jsme každé spektrum skenovali sedmkrát a ihned 

průměrovali. Použili jsme tedy nastavení totožné s nastavením popsaným v práci 

[12]. 

2.7 Příprava vzorků na měření 

Buňky kultivované podle postupu v kapitole 2.5 byly dvakrát promyty 

destilovanou vodou pomocí centrifugy Megafuge 1.0 (Heraeus instruments) při 

3000 rpm aplikovaných po 2 minuty. Poté byly suspendovány v pufru MES-TEA 

25 mM pH 6,0. Takto připravené buňky sloužily jako zásoba pro přípravu vzorků, 

určených k měření. 

Pro měření změn pHin v závislosti na koncentraci K
+
 iontů byly buňky 

30 minut před měřením suspendovány do pufru MES-TEA 25 mM pH 6,0 

(OD ≈ 0,4) obsahujícího zvolené koncentrace KCl. 

Pro měření změn ΔΨ v závislosti na koncentraci K
+
 iontů byly buňky 

suspendovány do pufru MES-TEA 25 mM pH 6,0 (OD ≈ 0,5) obsahujícího zvolené 

koncentrace KCl. Ihned poté bylo provedeno měření fluorescenčního pozadí buněk. 

Po 2 minutách od umístění do pufru s KCl byly buňky obarveny 6 μl sondy diS-C3(3) 

a po 22 minutách od obarvení bylo provedeno nové měření pro určení fluorescence 

sondy. 
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Aby byla eliminována možná závislost změn pHin a ΔΨ na koncentraci 

iontů Cl
-
, byly nižší koncentrace KCl doplněny roztokem cholin chloridu. 

Pro měření schopnosti kvasinek udržovat si stabilní pH v různě kyselých 

prostředích byly připravené kvasinky umístěny 30 minut před měřením do pufru 

MES-TEA 25 mM (OD ≈ 0,4) s pH požadovaným pro měření. 

Všechna výše uvedená měření byla prováděna jak s hladovějícími kvasinkami 

tak kvasinkami, jimž byla dodávána energie ve formě glukózy, která byla do pufrů 

přidávána v 2% koncentraci. 
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3 Výsledky a diskuse 

3.1 Optimalizace postupu měření: potlačení fluktuací mezi 

individuálními křivkami 

V úvodních fázích měření jsme nebyli schopni dosáhnout reprodukovatelných 

výsledků. Bylo proto nutné najít zdroj fluktuací a odstranit jej. Jelikož příprava médií 

byla prováděna stále stejně a složení použitých roztoků bylo totožné pro všechny 

experimenty, hledali jsme příčinu nereprodukovatelnosti měření poměrů excitačních 

pásů pHluorinu v zacházení se vzorky při měření. Z toho důvodu jsme prověřovali, 

jak velký vliv má sedimentace buněk v kyvetě na naměřenou intenzitu fluorescence.  

Test byl prováděn se sadou čtyř kyvet obsahujících pufr a kvasinky 

(OD ≈ 0,4). Kyvety byly na počátku měření všechny důkladně protřepány. Poté byla 

v jednotlivých kyvetách měřena intenzita fluorescence krátkovlnějšího pásu 

pHluorinu metodou SSF (offset 110 nm), v různých časových intervalech, přičemž 

byl při manipulaci s nimi kladen důraz na to, aby nebyl jejich obsah znovu rozvířen. 

Po 60 minutách byla provedena poslední měření fluorescence emitované 

sedimentujícími suspenzemi kvasinek. Poté byly suspenze opět řádně protřepány a 

změřena intenzita jejich fluorescence. Výsledky jsou zobrazeny v Obr. 3.1. 

Výsledky ukazují jasný pokles fluorescence s časem, po který byly kyvety 

ponechány v klidu, kdy po 60 minutách zeslábla intenzita fluorescence na 55 až 60 % 

počáteční hodnoty. Po protřepání se pak intenzita vrátí zpět zhruba na 80% své 

počáteční hodnoty. 

Pozorovaný efekt poklesu intenzity fluorescence pravděpodobně souvisí s 

fyziologickými změnami probíhajícími v kvasinkách suspendovaných v pufru bez 

glukózy. Tento jev jsme však dále nezkoumali. Pro následující experimenty je totiž 

podstatné pouze to, že jsme zjistili, že měřením obou fluorescenčních pásů pro jednu 

kyvetu ihned po sobě a protřepáváním vzorku před každým měřením jsme schopni 

korigovat fluktuace a získat reprodukovatelná data. 
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Obr. 3.1 Relativní změna intenzity SSF v maximu jednoho z pásů pHluorinu při 

sedimentaci buněk. Jednotlivé symboly identifikují čtyři shodné suspenze, 

v nichž byly intenzity fluorescence měřeny s odlišnými prodlevami (5 min, 

10 min, 20 min, 60 min). 

3.2 Změny vnitrobuněčného pH a membránového potenciálu v 

závislosti na koncentraci K
+
 iontů v okolním prostředí 

Příprava buněk a experimenty byly provedeny podle postupu uvedeného v 

kapitole 2. Pro zkoumání změn pHin a ΔΨ byly zvoleny vnější koncentrace KCl 0,1; 

10; 25; 50; 100 a 150 mM. V průběhu zkoumání pak byla navíc provedena ještě 

doplňková měření pHin pro hladovějící buňky na koncentracích KCl 0,5; 1,25; 2,5; 

5,0 a 7,5 mM. 

Hodnoty pHin byly z naměřených SSF spekter určeny pomocí kalibrační 

rovnice (6) pro poměrový pHluorin přítomný v námi zkoumaných kvasinkových 
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kmenech. Tato rovnice byla poskytnuta vedoucím práce z jeho předcházejícího 

výzkumu.
1
 

                (
    

   
)
     

 (6) 

kde      a     jsou intenzity fluorescence excitačních pásů pHluorinu, měřené při 

offsetech 110 nm respektive 30 nm. 

Měření změn pHin bylo provedeno na několika sériích buněk, aby bylo možné 

stanovit chybu měření a porovnat statistickou významnost probíhajících změn pHin. 

Data prezentovaná v Obr. 3.2 představují průměrné hodnoty získané ze všech 

experimentů. Chybové úsečky představují velikost střední chyby průměru, což je 

směrodatná odchylka výběrového průměru dělená druhou odmocninou počtu hodnot, 

z nichž průměr počítáme. 

Změny membránového potenciálu byly měřeny stejným postupem jako v 

článku [12], přičemž za referenční stav, vůči kterému změny ΔΨ vztahujeme, byl 

zvolen membránový potenciál buněk suspendovaných v pufru s nejmenší koncentrací 

KCl (tj. 0,1 mM). Jelikož membránový potenciál se depolarizací mění od více 

záporných hodnot k méně záporným, vynášíme určené hodnoty jeho změny jako 

kladná čísla. 

Výsledky měření změn ΔΨ a pHin v závislosti na koncentraci K
+
 iontů ve 

vnějším prostředí jsou uvedeny na Obr. 3.2 a Obr.3.3. Koncentrace KCl jsou v těchto 

grafech vyneseny v logaritmické škále, jelikož chceme korelovat změny pHin spojené 

s extracelulární koncentrací KCl se změnami ΔΨ, k nimž dochází za stejných 

experimentálních podmínek. 

                                                

1  Plášek J. et al., Spectroscopic method for eliminating autofluorescence artifacts in the 

pHluorin-based quantitative measurement of intracellular pH in cell suspensions, 2014, připravovaná 

publikace 
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Obr. 3.2   Změny pHin v závislosti na koncentraci K
+
 iontů ve vnějším prostředí: plné 

body - energizované kvasinky v pufru s glukózou; prázdné body - 

hladovějící kvasinky bez glukózy; šedé body - hladovějící kvasinky bez 

glukózy, doplňkové měření 

 

Obr.3.3   Změny ΔΨ v závislosti na koncentraci K
+
 iontů ve vnějším prostředí: plné 

body - energizované kvasinky v pufru s glukózou; prázdné body - 

hladovějící kvasinky bez glukózy 
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Z měření pHin vyplývá, že buňky, jimž byla dodávána energie ve formě 

glukózy, byly schopny si udržovat stabilní pHin v blízkosti hodnoty 7,4 nezávisle na 

koncentraci K
+
 v okolním prostředí. Hladovějící buňky mají pHin výrazně nižší v 

rozmezí pHin = 6,4 až 6,5. Nejnižší hodnota byla pozorována při koncentraci 

[KCl] = 0,1 mM, odkud roste až do přidání 25 mM KCl. Pak při dalším navyšování 

koncentrace KCl na hodnotu 150 mM opět mírně klesá. Rozdíl mezi hodnotami pHin 

pozorovanými při [KCl] = 0,1 mM a 25 mM je statisticky velmi významný 

(p = 0,021 pro párový t-test). Další změny pHin při [KCl] ˃ 25 mM již statisticky 

významné nejsou (p = 0,122 pro porovnání středních hodnot pHin s [KCl] = 25mM a 

150mM). Reálnost nárůstu pHin při koncentraci KCl zvyšující se od 0,1 mM do 

25 mM potvrzuje také měření provedené pro větší množství bodů v této oblasti, jež je 

v Obr. 3.2 znázorněno šedými body. 

Z výsledků měření změn ΔΨ vidíme, že s narůstající koncentrací K
+
 iontů v 

roztoku dochází ke zrychlující se depolarizaci jak u hladových buněk, tak buněk 

energizovaných glukózou. U hladovějících buněk se však depolarizace projevuje 

výrazněji než u buněk energizovaných. Pro hladovějící buňky rovněž vidíme, že 

zatímco pHin se s narůstající koncentrací K
+
 iontů stabilizuje, změna membránového 

potenciálu se zrychluje. Tento jev dále diskutujeme v kapitole 3.4. 

3.3 Schopnost kvasinek udržovat stabilní pHin 

Při zkoumání závislosti změny pHin na koncentraci K
+
 iontů v roztoku jsme 

zjistili, že kvasinky jsou schopny udržovat stabilní vnitřní prostředí i při relativně 

velkých vnějších koncentracích K
+
. V dalším zkoumání nás tedy zajímalo, jakou 

mají kvasinky schopnost udržet své pHin stabilní, při různých pH vnějšího prostředí 

(pHout). Připravili jsme sérii pufrů MES-TEA 25 mM s různými pH (3,00; 3,42; 4,00; 

4,60; 5,20; 5,90; 6,80 a 7,47) a provedli měření. Výsledky jsou vykresleny na Obr. 

3.4. Prezentovány jsou opět průměrné hodnoty několika sérií měření a jako chyba 

měření je uváděna střední chyba průměru. 
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Obr. 3.4: Schopnost kvasinek udržovat stálou hodnotu pHin při měnícím se pHout: 

plné body - energizované kvasinky v pufru s glukózou; prázdné body - 

hladovějící kvasinky bez glukózy; silná křivka - fitovaná regresní funkce 

pro energizované kvasinky 

Měření ukázalo, že buňky energizované glukózou jsou schopné udržovat svou 

stabilní hodnotu pHin v rozsahu zkoumaných pHout 4,60 až 7,47. Pro kyselejší vnější 

prostředí se hodnota pHin snižuje a pro pHout rovno 3,00 dosahuje hodnoty 6,25±0,05, 

na stupnici pH se tedy jedná o pokles o asi 1,2 jednotky. 

Naměřená data pro energizované kvasinky byla úspěšně fitována pomocí 

nelineární regrese na model exponenciálního růstu podle rovnice 

       (   
 ) (7) 

Tato rovnice vede k velmi dobré shodě mezi naměřenými daty a modelovou regresní 

funkcí (regresní koeficient R = 0,992) v následujícím tvaru 

                 (       
     ) (8) 

Hladovějící buňky jsou podle měření také schopny udržovat své pHin v okolí 

jisté stabilní hodnoty, kterou jsem zprůměrováním zobrazených hodnot určil jako 

6,17. Zajímavý je především tvar závislosti pHin na pHout jelikož nejprve dochází s 
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narůstajícím pHout k poklesu pHin, poté na pHout 5,20 dosahuje pokles svého minima 

a pro vyšší pHout dochází k opětovnému nárůstu pHin. 

3.4 Diskuse výsledků 

Prezentované výsledky měření změn pHin a ΔΨ ukazují, že opatření, použitá 

pro zajištění reprodukovatelnosti výsledků, byla účinná a umožnila získat 

reprodukovatelná data dostatečně přesná pro analýzu jevů, jež jsme zkoumali. 

V souvislosti s reprodukovatelností měření také vidíme, že výsledky pro 

buňky energizované glukózou měly menší rozptyl než výsledky pro hladovějící 

buňky. Toto pozorování by se dalo vysvětlit tím, že energizované buňky měly k 

dispozici dostatečné množství ATP a byly tak schopny lépe odolávat změnám 

vnějšího prostředí a udržovat své vnitřní prostředí v blízkém okolí vzájemně 

shodných hodnot, zatímco hladovějící buňky využívaly k udržení stabilního 

vnitřního prostředí zbytky cytosolického ATP, jejichž množství není dobře 

definováno a mírně se liší pro jednotlivé vzorky, což způsobuje větší rozptyl 

naměřených hodnot. 

Pro vysvětlení jevů a souvislostí pozorovaných při zkoumání změn pHin a ΔΨ 

v závislosti na koncentraci K
+
 iontů ve vnějším prostředí jsme vytvořili následující 

hypotézu: U hladovějících buněk zvyšování koncentrace KCl ve vnějším prostředí 

způsobuje zmenšení výtoku K
+
 iontů z buněk následované zvýšením koncentrace K

+
 

iontů uvnitř buněk. Toto zvýšení kladného náboje, a tedy počínající depolarizace 

buněčné membrány, je kompenzováno aktivním pumpováním iontů H
+
 ven z buňky, 

což má za následek mírnou alkalizaci vnitřního prostředí. Tento proces funguje do 

[KCl] ≈ 25 mM, kdy již H
+
-ATPáza bez dostatku ATP není schopna větší aktivity. 

Zastavuje se tedy nárůst pHin a depolarizace pokračuje se strmější směrnicí, neboť 

změny celkového záporného intracelulárního náboje již nejsou kompenzovány 

účinnějším pumpováním protonů ven z buňky. 

Jestliže jsou buňky energizovány glukózou, jsou jejich H
+
-ATPázy plně 

aktivní a svou prací jsou schopny udržet pHin na stabilní hodnotě. Díky tomu je 

proton-motorická síla dostatečně velká a její působení částečně kompenzuje difuzi 

K
+
 iontů do buňky a tím zmírňuje depolarizaci. Pokles velikosti membránového 
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potenciálu však není kompenzován úplně, neboť H
+
-ATPázy již nejsou schopny větší 

aktivity. 

Zdá se tedy, že pro buňky je důležitější udržování stabilního pHin, než 

kompenzování depolarizace buněčné membrány. Na zkoumaném kmenu kvasinek 

tedy depolarizace sleduje trendy již dříve popsané například v pracích [12] a [13]. 

Ze zkoumání schopnosti kvasinek udržet si své pHin v závislosti na pHout jsme 

zjistili, že kvasinkové buňky jsou schopné kompenzovat i poměrně extrémní vnější 

podmínky. Opět jsme sledovali rozdíl mezi hladovějícími a energizovanými 

kvasinkami, přičemž energizované kvasinky byly schopny působení pHout odolávat 

lépe. Pro hladové kvasinky jsme nebyli schopni vysvětlit nárůst pHin s poklesem 

pHout pro pHout ˂ 5,20. Pro pHout zvětšující se nad hodnotu 5,20 je však pozorovaný 

nárůst pHin očekávatelný. Srovnáním našich výsledků týkajících se změny pHin v 

závislosti na pHout s výsledky z práce [13] vidíme, že zatímco depolarizace s 

narůstajícím pHout klesá, tak pHin se mění podle závislosti na Obr. 3.5, důležité je 

však poznamenat, že výsledky z práce [13] byly měřeny na buňkách v exponenciální 

fázi růstu, zatímco naše měření byla prováděna na buňkách ve stacionární fázi. 

Ke všem výše uvedeným výsledkům je nutné podotknout, že prezentovaná 

data mají zatím pouze popisný charakter, neboť na základě provedených měření 

nejsme jednoznačně schopni identifikovat transportní a regulační mechanismy, jež 

jsou zodpovědné za pozorované jevy, respektive za procesy uvažované ve výše 

uvedené hypotéze. 
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4 Závěr 

V práci jsme zkoumali změny pHin a ΔΨ kvasinkových buněk související s 

různými koncentracemi K
+
 iontů v okolním prostředí. K tomu jsme použili metod 

synchronně skenované fluorescence a fluorescenčních sond poměrového pHluorinu a 

diS-C3(3). Z experimentů jsme vyvodili, že draselné ionty způsobují silnou 

depolarizaci buněčné membrány kvasinkových buněk a jsou schopny ovlivňovat také 

jejich pHin. Buňky zásobované energií ve formě glukózy jsou nicméně schopny efekt 

depolarizace poněkud zmírnit a pHin dokonce udržet natolik stabilní, že jakékoliv 

změny nejsou statisticky prokazatelné. Vytvořili jsme rovněž hypotézu vysvětlující 

vztah mezi změnami pHin, ΔΨ a extracelulárními koncentracemi KCl. 

Zkoumání schopnosti kvasinek udržet stabilní pHin v závislosti na pHout nám 

ukázalo, že zkoumané kmeny jsou schopny kompenzovat i velké rozdíly v 

koncentracích H
+
 iontů mezi vnitřním a vnějším prostředím přičemž buňky 

zásobované energií ve formě glukózy jsou toho schopny lépe. Celý proces je 

pravděpodobně značně komplexní, jak popisujeme v kapitole 1.6, a my jsme v rámci 

našeho zkoumání nebyli schopni odhalit konkrétní procesy, zodpovědné za 

udržování stabilního pHin. 

Naše zkoumání bylo časově omezeno v rámci doby pro vypracování 

bakalářské práce. Během dalšího zkoumání by bylo vhodné vytvořit srovnání našich 

výsledků zkoumajících změny pHin a ΔΨ v závislosti na koncentracích KCl s 

výsledky naměřenými pro různá pHout a pro buňky v různých růstových fázích. 
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