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Abstrakt 

Kvasinkové bunky sa počas chronologického starnutia diferencujú do subpopulácií 

a nadobúdajú rozdielnu životaschopnosť. Takisto sú chronologicky starnúce bunky 

nedeliace sa a tak mimikujú starnutie zložitých mnohobunkových organizmov, napríklad 

cicavcov, a preto nám skúmanie chronologického starnutia u kvasiniek môže pomôcť 

pochopiť procesy, ktoré prebiehajú u zložitejších organizmov. Pri kultivácií kvasiniek 

v tekutom médiu dochádza k diferenciácií do dvoch subtypov buniek, takzvané 

„quiescent“ a „non-quiescent“ bunky, ktoré majú rozdielnu morfológiu aj génovú expresiu 

a líšia sa teda aj v zastúpení metabolizmov. Rovnako tomu je aj u kvasiniek kultivovaných 

na agarovom médiu, kde kvasinky diferencujú podľa gradientu signálnych molekúl v okolí 

kolónie, teda podľa toho, kde sa v rámci kolónie nachádzajú. Boli nazvané U a L bunky. 

Oba typy, „quiescent“  a aj U buniek, sú vitálnejšie a schopné sa naďalej množiť, na rozdiel 

od „non-quiescent“ a L buniek, ktoré sú menej životaschopné a zväčša vykazujú markery 

programovanej bunkovej smrti. Na chronologické starnutie vplýva mnoho bunkových 

procesov od akumulácie zásobných látok, cez mitochondriálnu aktivitu až po kalorickú 

restrikciu a hladovanie. 

 

Kľúčové slová: chronologické starnutie, kvasinky, diferencovanie bunkových populácií, 

zmena metabolizmu 
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Abstrakt 

Yeast cells are able to differentiate during chronological aging and form different cell-

types which acquire different viability. Chronological aging cells do not divide and thus 

mimic the aging of cells within multicellular organisms, such as mammals. Understanding 

of mechanisms of chronological aging of yeasts thus could help to understand similar 

processes of more complex organisms. Two types of cells, called „quiescent“ and „non-

quiescent“ cells, are formed when yeast are grown in liquid medium. These cells have 

different morphology and gene expression and also differ in their metabolism. Yeast cells 

within agar-plate-grown colonies can sense different gradients of nutrients and signaling 

compounds and diversify to different cell types such as U and L cells, located in different 

colony regions.  Both the „quiescent“ and U cells are more vital and able to proliferate, 

whereas „non-quiescent“ and L cells are less viable and exhibit stress features. 

Chronological aging involves many cellular processes including accumulation of storage 

compounds,  mitochondrial activity, functions of specific genes and can be affected by 

calorie restriction and mild stress.  

 

Key words: chronological aging, yeast, differenciation of cell populations, metabolic 

change 
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Zoznam použitých skratiek 

ATG32 gén vonkajšej mitochondriálnej membrány 
ATO1 ammonia transport outward 1 - proteín Ycr010c 
ATO2 ammonia transport outward 2 - proteín Ynr002c 
ATO3 ammonia transport outward 3 - proteín Ydr384c 
ATP adenozíntrifosfát 
ATP1 alfa podjednotka F1F0 ATP syntázy 
ATP2 beta podjednotka F1F0 ATP syntázy 
BY4742 S288C derivovaný kmeň Saccharomyces cerevisiae 
Cdc28p cyklín-dependentná kináza 
Cit1p citrátsyntáza 
DHE dihydroergotamín 
DNA deoxyribonukleová kyselina 
Etr1Δ kvasinkový kmeň s deletovanou 2-enoyltioesterreduktázou 
Fe/S komplex železo-sírny komplex 
GFP zelený fluorescenčný proteín 
H2O2 peroxid vodíku 
HSL1 gén proteínkinázy 
L bunky spodná fáza buniek kultivovaných v kolónií 
LCA litocholová kyselina 
mRNA mediátorova ribonukleová kyselina 
NAD nikotínamidadeníndinukleotid 
NADH redoxný pár nikotínamid adenín dinukleotidu 
NADPH nikotínamidadeníndinukleotidfosfát 
NQ bunky „non-quiescent“ bunky 
PCD programovaná bunková smrť 
Pck1p fosfoenolpyruvát karboxykináza 
PK A proteínkináza A 
Q bunky „quiescent“ bunky  
Rim15p proteínkináza 
ROS reaktívne formy kyslíka 
SNF1 AMP aktivovaná proteín kináza 
Swe1p proteínkináza regulujúca tranzície G2/M fázy 
TOR target of rapamycin dráha 
Tor1Δ kvasinkový kmeň s deletovaným TOR1 génom 
U bunky vrchná vrstva buniek kultivovaných v kolónií 
Yca1p Ca2+ dependentná cysteínová proteáza 
Ycr010c kmeň - acetátový transportér 
YCR010C gén - acetátový transportér 
Ycr010p proteín - acetátový transportér 
Ydr384c kmeň - transportér amoniaku 
YDR384C gén - transportér amoniaku 
Ydr384p proteín - transportér amoniaku 
Ynr002c kmeň - transportér amoniaku 
YNR002C gén - transportér amoniaku 
Ynr002p proteín - transportér amoniaku 
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1. Úvod 

Starnutie je biologický proces, na ktorom sa podieľa mnoho signálnych dráh a bunkových 

procesov (Longo and Fabrizio 2012)*. Kvasinky môžu starnúť dvoma spôsobmi, prvým je 

replikatívne starnutie a druhým chronologické starnutie. Replikatívne starnutie je 

charakterizované počtom vytvorených dcérskych buniek mitotickým delením. Štúdiom 

tohto typu starnutia môžeme skúmať mitoticky sa deliace bunky v mnohobunkových 

eukaryotických organizmoch (Bitterman, Medvedik, and Sinclair 2003*; Steffen, Kennedy, 

and Kaeberlein 2009; Steinkraus, Kaeberlein, and Kennedy 2008*). 

Chronologické starnutie kvasiniek je starnutie prevažne v stacionárnej fáze rastu na 

médiu alebo v tekutej kultúre, kedy sa bunky nedelia. Chronologické starnutie môžeme 

pripodobniť k starnutiu v nedeliacich, post-mitotických bunkách eukaryotických 

organizmov, napríklad cicavcov (Longo and Fabrizio 2012)*. 

Bunky kvasiniek sa môžu zoskupovať do mnohobunkových zhlukov a mimikovať 

správanie primitívnych jednobunkových organizmov. Táto skutočnosť môže nastať 

v prípade chronologického starnutia, ktorého výsledkom sú špeciálne bunkové typy (Cáp, 

Stěpánek, et al. 2012; Palková et al. 2002; Traven et al. 2012; Váchová and Palková 2005). 

Bunky v rámci zhlukov majú k dispozícií iné množstvá živín a kyslíku, takže získavajú 

rozličné fyziologické úlohy (Traven et al. 2012) a ich diferenciácia je reakciou na zmenu 

v prostredí ako je nedostatok živín alebo stresové podmienky (Jazwinski, Egilmez, and 

Chen 1989). 

Kvasinky kultivované v tekutom médiu sa počas stacionárnej fáze diferencujú do dvoch 

skupín, ktoré je možné oddeliť pomocou centrifugácie na základe hustoty. Tieto bunky 

môžeme rozdeliť na dva typy s rôznymi vlastnosťami a hlavne rozdielnou 

životaschopnosťou (Allen et al. 2006). 

Chronologické starnutie u kvasiniek kultivovaných na pevnom médiu nastáva približne 

do dvoch dní od vysievania (Meunier and Choder 1999), počas tejto doby sa mení aj 

správanie kvasiniek a je pre ne charakteristická zmena pH v okolí kolónie (Palková et al. 

2002). Počas tejto doby sa kvasinky diferencujú podľa svojho postavenia v rámci kolónie 

na vrchné, spodné alebo okrajové (Cáp, Stěpánek, et al. 2012).  

Procesy, ktoré predchádzajú vstupu do neproliferatívnej fáze života kvasiniek, majú 

taktiež veľký vplyv na chronologické starnutie. Tieto procesy sú základom pre rast, 

metabolizmus, odolnosť voči stresu alebo pre prežitie či smrť jednotlivých buniek, ktorú 

chronologicky starnú (Ge et al. 2010; Cheng et al. 2007). Patrí sem akumulácia zásobných 
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látok (Shi et al. 2010), procesy spojené s mitochondriami, ako nahromadenie reaktívnych 

foriem kyslíka (Shadel and Horvath 2015)*, zmeny koncentrácie litocholovej kyseliny 

(Beach et al. 2015) či mitofágia (Bhatia-Kiššová and Camougrand 2010)*. Rovnako aj 

hromadenie ROS v peroxizómoch a procesy, ktoré ovplyvňujú diferenciáciu 

chronologicky starnúcich buniek (Titorenko and Terlecky 2011)*, či vplyv kalorickej 

restrikcie (Arlia-Ciommo et al. 2018). 
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Ciele práce 

Cieľom tejto práce je zhrnúť procesy prebiehajúce u chronologicky starnúcich buniek 

kvasiniek. Práca pojednáva o faktoroch, ktoré ovplyvňujú chronologické starnutie, ako 

napríklad zmeny metabolizmu a expresie génov v rôznych podmienkach, či procesy 

prebiehajúce v mitochondriách alebo peroxizómoch. Ďalej sa tiež zameria na starnutie 

rôznych typov populácií a diferenciácií buniek v rámci populácie.  
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2. Niektoré faktory chronologického starnutia 

Na chronologickom starnutí buniek sa podieľajú mnohé bunkové procesy. Tieto procesy 

definujú dĺžku života bunky po vstupe do neproliferujúcej fázy a sú dôležité pre 

metabolizmus, rast, stresovú rezistenciu, prežitie a smrť jednotlivých buniek (Arlia-

Ciommo et al. 2014)*. Tu si predstavíme niektoré z nich. 

2.1 Zásobné látky chronologicky starnúcich buniek 

Intracelulárna koncentrácia trehalózy a glykogénu je hlavným faktorom vstupu do 

neproliferujúcej fázy a jej množstvo ovplyvňuje dĺžku života chronologicky starnúcich 

buniek. Oba karbohydráty sú akumulované počas rastu a spracované počas 

neproliferujúcej fázy života buniek (Lillie and Pringle 1980). Trehalóza je však 

pravdepodobne preferovaný zdroj energie, pretože je to neredukujúci sa disacharid a je 

odolnejšia voči dekompozícií spôsobenej teplom alebo kyslím prostredím. Taktiež 

rozrušením glykozidovej väzby v trehalóze dochádza k uvoľneniu dvoch ekvivalentov 

glukózy a u glykogénu len k jednému ekvivalentu glukózy (Elbein et al. 2003)*. 

Navyše trehalóza sa podieľa na skladaní proteínov – viaže sa do novo syntetizovaných 

proteínov, stabilizuje ich natívnu konformáciu, odtieňuje hydrofóbne postranné reťazce 

aminokyselín, ktoré sú náchylné na zlé zloženie, čo predchádza tvorbe nerozpustných 

proteínových agregátov. Tiež chráni proteíny pred oxidatívnym poškodením (Kyryakov 

et al. 2012) a podporuje bunkový cyklus v prostredí s nízkymi hodnotami živín 

a umožňuje sa znova vrátiť do proliferujúcej fázy  (Shi et al. 2010).  

2.2 Rola mitochondrií v chronologickom starnutí 

Mitochondrie sú neoddeliteľnou súčasťou buniek. Podieľajú sa na tvorbe ATP 

a prekurzorov aminokyselín, nukleotidov a lipidov, no však s vekom sa ničia. K takémuto 

poškodzovaniu mitochondrií dochádza aj u evolučne vzdialených eukaryot (Shadel and 

Horvath 2015)*. 

2.2.1 Morfológia mitochondrií 

Chronologické starnutie sa na kvasinkových mitochondriách prejavuje zmenou ich 

morfológie. Spojitá sieť mitochondrií sa fragmentuje v starnúcich bunkách a môže sa 

rozpadnúť na jednotlivé mitochondrie. Podobný rozpad je možno navodiť pomocou H2O2 

(Obrázok 1) (Breitenbach et al. 2014)*. 
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Obrázok 1: Horný obrázok – spojité mitochondrie v mladej bunke; stredný obrázok – bunky 

ošetrené 0,5 mM H2O2; dolný obrázok – fragmentované mitochondrie v starej kvasinkovej bunke. 

Prevzaté a upravené z (Beach et al. 2013). 

 

2.2.2 Membrány mitochondrií 

Membránové lipidy mitochondrií taktiež ovplyvňujú starnutie kvasiniek. Kyselina 

litocholová (LCA) môže spomaliť chronologické starnutie kvasiniek (Beach et al. 2015). 

LCA asociuje s vnútornou membránou mitochondrií a zvyšuje v nej koncentráciu 

fosfolipidov, ako napríklad fosfatidylserínu či fosfatidylglycerolu, a znižuje koncentráciu 

fosfatidyletanolamínu, a tým zvyšuje zahnutie vnútornej mitochondriálnej membrány 

a spôsobuje nadbytok kríst. LCA rovnako modifikuje aj mnohé mitochondriálne proteíny, 

ktoré sa podieľajú na respirácií, znižuje membránový potenciál, znižuje hladinu 

reaktívnych kyslíkových radikálov (ROS) a udržuje ju na subletálnej úrovni (Beach et al. 

2013). LCA tiež ovplyvňuje transkripčné faktory spúšťajúce proti-starnúcu odpoveď 

jadrových génov, ktoré vplývajú na proteíny podieľajúce sa na odpovedi na oxidatívny 

stres, proteostázu či metabolizmus lipidov (Obrázok 2) (Beach et al. 2015). 
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Obrázok 2: Vplyv LCA na rôzne procesy v bunke. Prevzaté z (Medkour et al. 2017)*. 

 

2.2.3 Reaktívne formy kyslíka 

Reaktívne formy kyslíka (ROS) môžu stimulovať predĺženie života buniek (Wang and 

Hekimi 2015)* a jednotlivé ROS, ako superoxid kyslíka alebo peroxid vodíka, spôsobujú 

tiež rôzne efekty v bunkách. Obe reaktívne formy kyslíka zvyšujú životnosť buniek, ak sú 

pridané do média v rozumnom množstve. Akurát H2O2 predlžuje životnosť buniek 

v stacionárnej fáze, na rozdiel od superoxidu kyslíka, ktorý predlžuje životnosť 

v logaritmickej fáze (Mesquita et al. 2010; Pan et al. 2011). 

Ak však dochádza k zvyšovaniu hladiny ROS na cytotoxickú úroveň, spôsobujú oxidatívne 

poškodenie, ktoré vedie k poškodzovaniu génov podieľajúcich sa na oxidácií mastných 

kyselín a zníženiu doplňovania Krebsovho cyklu intermediátmi (Titorenko and Terlecky 

2011)*. 

Na predlžovaní chronologického starnutia sa podieľa redukovanie TOR dráhy, čoho 

výsledkom je vyššia hladina ROS počas rastovej fáze a následne je hladina ROS nízka počas 

chronologického starnutia. tor1∆ mutanty teda akumulujú menšie množstvo ROS počas 

stacionárnej fáze a až trojnásobne predĺžili svoje chronologické starnutie oproti 

kvasinkám nemutovaného kmeňa (Pan et al. 2011). 
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Podobne sa množstve ROS podieľa Rim15p, serín-treonínová proteínkináza, ktorá 

aktivuje transkripčný program stresovej odpovedi, ktorý pozitívne prispieva k zníženiu 

produkcie ROS a predĺžení chronologického starnutia (Wei et al. 2008). 

2.2.4 Mitofágia 

Mitofágia je špecifický druh autofágie, ktorý degraduje mitochondrie. Slúži na 

prispôsobenie sa buniek novým zdrojom uhlíka, rovnako poskytuje živiny potrebné na 

zmenu štruktúry, napríklad bunkovej steny (Bhatia-Kiššová and Camougrand 2010)*. 

Hlavným spojením mitofágie so starnutím buniek je to, že poskytujú možnosť prispôsobiť 

sa hladovaniu (Breitenbach et al. 2014)*. 

Mitofágiu sprostredkujú špecifické gény, napríklad ATG32, ktorý slúži ako povrchový 

marker reagujúci na stratu membránového potenciálu mitochondrií (Kondo-Okamoto et 

al. 2012). Druhú nešpecifickú dráhu zabezpečuje makroautofágia (Bhatia-Kiššová and 

Camougrand 2010)*. 

Mitofágia, však spolu s ostatnými formami autofágie, nedokáže zabezpečiť odstránenie 

všetkých nechcených komponent, ktoré sa v starnúcich materských bunkách nachádzajú, 

a preto dochádza k asymetrickému deleniu buniek, kedy sú nové dcérske bunky 

ochránené od poškodenia spôsobeného starnutím (Bhatia-Kiššová and Camougrand 

2010)*.  

 

2.3 Peroxizóm a jeho úloha v chronologickom starnutí 

Peroxizóm ma hlavnú úlohu v oxidácií mastných kyselín, udržovaní homeostáze ROS 

a anaplerotickým doplňovaním Krebsovho cyklu intermediátmi, ktoré smerujú do 

mitochondrie. Peroxizómy sú aj producenti ROS a po tom, ako sa ROS uvoľnia 

z peroxizómu, sa viažu a aktivujú na traskripčné faktory a spôsobujú zmenu v expresií, 

ktorá zahajuje diferenciáciu (Beach et al. 2012)*. 

Procesy prebiehajúce v peroxizómoch môžu predlžovať životnosť buniek pretože 

minimalizujú oxidatívne poškodenie proteínov, udržujú intracelulárnu koncentráciu ROS 

na hranici, ktorá nepoškodzuje molekuly v bunke, ale dokáže zabezpečiť odpoveď na 

stres. Tiež dochádza k indukcií Krebsovho cyklu a elektrón transportného reťazca a to 

zamedzuje hromadenie mitochondriálnych ROS (Titorenko and Terlecky 2011)*. 

V peroxizómoch dochádza k syntéze spermidínu, ktorý predlžuje životnosť chronologicky 

starnúcich buniek vďaka stimulácií autofágie (Eisenberg et al. 2009). 
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2.4 Vplyv kalorickej restikcie na chronologicky starnúce bunky 

Kalorická restrikcia je diéta, kedy je príjem živín znížený, ale zásoba aminokyselín a 

vitamínov nie je. Kalorická restrikcia spôsobuje odklad starnutia a u kvasiniek spomaľuje 

replikatívne i chronologické starnutie(Goldberg et al. 2009). 

Rovnako spôsobuje zmeny v metabolizme a dynamike organel v chronologicky starnúcich 

bunkách (Goldberg et al. 2009; Kyryakov et al. 2012; Leonov et al. 2017). 

Bunky kvasiniek, kultivované za podmienok kalorickej restrikcie, mali 0,2% alebo 0,5% 

glukózu v médiu. Takéto bunky rýchlo skonzumovali etanol. Bunky rovnakého kmeňa, 

ktoré neboli kultivované v podmienkach kalorickej restrikcie, ale na 1% alebo 2% médiu 

etanol nekonzumovali, ale akumulovali (Goldberg et al. 2009). 

Kvasinky, ktoré sú kultivované za podmienok bez kalorickej restrikcie akumulujú etanol, 

čo je produkt fermentácie glukózy. Kvôli tomu dochádza k zníženiu hladiny 

peroxizomálnych enzýmov, ktoré sa podieľajú na oxidácií mastných kyselín. Rovnako 

dochádza k znižovaniu množstva acetyl-CoA, ktorý sa spracováva pri mitochondriálnej 

oxidácií. Následujúce oslabovanie činnosti mitochondrií vyúsťuje poklesom respirácie, 

Krebsovho cyklu, ATP syntézy a zvyšuje sa množstvo ROS. Kvôli takému zníženiu aktivity 

mitochondrií, dôjde k ich fragmentácií a možnej apoptóze, tiež vyššie množstvo ROS  

spôsobí oxidatívne poškodenie proteínov. 

Kalorická restrikcia teda spôsobuje u chronologicky starnúcich kvasiniek predĺženie 

životnosti, pretože odďaľuje apoptoźu alebo liponekrózu. Taktiež kalorická restrikcia 

zvyšuje koncentráciu trehalózy v bunkách a zabezpečuje bunkovú proteostázu (Arlia-

Ciommo et al. 2018). 
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3. Diferenciácia chronologicky starnúcich buniek  

Chronologicky starnúce bunky sa nachádzajú v stacionárnej fáze. Do tejto fáze sa 

dostávajú po tom, ako počas exponenciálnej fáze vyčerpajú živiny z média a nastáva 

hladovanie indukované nedostatkom zdrojov uhlíka či iných prvkov ako napríklad síra 

alebo fosfor (Werner-Washburne et al. 1993)*, čiže zmena na chronologicky starnúcu 

bunku je spustená tým, že bunka cíti nedostatok živín (Gray et al. 2004)*. Vtedy bunky 

prispôsobia ich vlastný metabolizmus na spracúvanie nefermentovateľných zdrojov 

uhlíka z média a po diauxickej zmene by bunky mali byť chronologicky starnúce (Lillie 

and Pringle 1980; Werner-Washburne et al. 1993)*.  

3.1 Diferenciácia buniek v tekutom médiu 

Po približne 20 hodinách inokulácie buniek v médiu bohatom na glukózu bolo možné 

pomocou centrifugácie na základe hustotného gradientu detegovať dve oddelené frakcie 

(Obrázok 3) (Allen et al. 2006).   Vyčerpanie glukózového média nastalo približne po 12 

hodinách, z čoho sa dá odvodiť, že spodná frakcia buniek vznikla počas diauxickej zmeny 

(Allen et al. 2006). Presnejšie k diferenciácií týchto dvoch frakcií dochádza medzi 14 a 20 

hodinou na základe množstva GFP značeného mitochondriálneho proteínu Cit1p, ktorý 

kóduje citrátsyntázu (Kim, Rosenkrantz, and Guarente 1986), tento proteín Cit1p bol 

zvolený ako marker na rozlíšenie dvoch bunkových frakcií preto, lebo v bunkách spodnej 

fáze jeho množstvo narastá a jeho maximálnu hodnotu dosahuje po 24 hodinách po 

diauxickej fáze, zatiaľ čo z buniek vrchnej fáze sa stráca (Davidson et al. 2011).  

Jednotlivé frakcie separované centrifugáciou majú rôzne vlastnosti, podľa ktorých boli 

bunky jednotlivých frakcií pomenované: „quiescent“ bunky – Q bunky a „nonquiescent“ 

bunky – NQ bunky. Q bunky sú tvorené nedeliacimi sa bunkami, prevažne v G0 fáze 

bunkového cyklu, majú znížený metabolizmus (Gray et al. 2004)* a NQ bunkami, ktoré 

nadobudli rezistenciu na stres a akési znaky dlhovekosti ako napríklad schopnosť 

akumulácie zásobných látok (Allen et al. 2006). Naopak, u cicavcov sa tento pojem 

quiescent buniek používa na popísanie nedeliacich sa buniek a nie je spojený s 

metabolickými či fyziologickými zmenami a popisuje bunky ako neuróny alebo 

fibroblasty (Coller, Sang, and Roberts 2006). 
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Obrázok 3: Centrifugácia na základe hustotného gradientu ukázala dve oddelené frakcie buniek. 

Horná - NQ bunky a dolná - Q bunky. Prevzaté a upravené z (Allen et al. 2006). 

 

3.2 Replikatívne starnutie Q a NQ buniek v tekutom médiu 

Zloženie frakcií Q a NQ buniek vzhľadom na replikatívne starnutie bolo zisťované 

pomocou farbenia calcofluorom a prietokovou cytometriou. Vrchná fáza NQ buniek bola 

tvorená mladými bunkami, čiže najmä dcérskymi, ktoré zatiaľ nepučali, alebo mali jednu 

jazvu po pučaní z približne 50%, zvyšok buniek boli replikatívne staré, materské bunky, 

ktoré mali 2 a viac jaziev po pučaní. Spodná fáza Q buniek je z 95% tvorená ešte 

nepučiacimi dcérskymi bunkami a z 5% bunkami, ktoré mali jednu či dve jazvy po pučaní 

(Allen et al. 2006). Zistenie o heterogenite vrchnej vrstvy potvrdzujú aj experimenty s GFP 

značeným Cit1p, ktorý vykazoval vyšší a nižší vrchol intenzity fluorescencie, naopak 

bunky spodnej fázy mali len jeden vrchol intenzity fluorescencie, pretože jeho množstvo 

u Q buniek rastie a u NQ buniek s časom ubúda (Obrázok 4) (Davidson et al. 2011). 
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Obrázok 4: Vrcholy intenzity fluorescencie u Q a NQ buniek zistený pomocou prietokovej 

cytometrie a mikroskopie pre Cit1p-GFP. A) histogram intenzity fluorescencie NQ buniek, B) 

histogram fluorescencie intenzity Q buniek, C) a E) NQ bunky zafarbené DHE farbou, ktorá 

zobrazuje ROS - červenou, E) Cit1p-GFP samostatný, D) a F) Q bunky, D) Q bunky zafarbené DHE 

farbou na zobrazenie ROS, F) Cit1p-GFP u Q buniek. Prevzaté z (Davidson et al. 2011). 

 

3.3 Morfologické rozdiely Q a NQ buniek v tekutom médiu 

Tieto dve frakcie buniek sa od seba odlišujú morfologicky. NQ bunky mali fragmentované 

mitochondrie a v mikroskope viditeľné endoplazmatické retikulum, a tiež zväčšené 

vakuoly s váčkami, čo naznačuje zvýšenú mieru autofágie. Q bunky mali vo vakuolách 

vyššiu elektrónovú hustotu, inak mitochondrie ani endoplazmatické retikulum neboli 

detekovateľné.  Množstvo glykogénu bolo vysoké u Q buniek, zatiaľ čo u NQ buniek nebolo 

zistené väčšie množstvo (Allen et al. 2006).  
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3.4 Fyziologické rozdiely Q a NQ buniek v tekutom médiu 

Z fyziologického hľadiska boli Q bunky po 7 dňoch kultivácie v médiu všetky schopné 

tvoriť kolónie, zatiaľ čo iba 35% NQ buniek bolo schopných tvoriť kolónie po rovnakom 

čase. Táto schopnosť tvorby kolónií s časom klesala a po 28 dňoch bola u Q buniek na 12% 

a u NQ buniek na 3%. A teda NQ bunky si boli schopné udržať životaschopnosť, ale 

nedokázali sa po túto dobu už rozmnožovať – tvoriť kolónie (Allen et al. 2006). 

Ďalším fyziologickým aspektom je termotolerancia. Bunky stacionárnej fázy sú viac 

termotolerantné než bunky exponenciálnej fázy, ktoré teplotný šok neprežijú (Gray et al. 

2004)*. Q bunky prežili teplotný šok po dobu 15 minút pri 52 °C  so 100% úspešnosťou. 

Schopnosť prežitia NQ buniek takýto teplotný šok sa výrazne znížila a po rovnakom čase 

bola 50%. Značí to, že vrchnú frakciu buniek tvorí zmes termotolerantných aj 

netermotolerantných buniek (Allen et al. 2006). 

3.5 Bunkový cyklus Q a NQ buniek v tekutom médiu 

Q bunky sú všetky v G0 fáze a do bunkového cyklu vstupujú synchrónne, na rozdiel od NQ 

buniek, ktoré do bunkového cyklu vstupujú asynchrónne (Allen et al. 2006). 

3.6 Programovaná bunková smrť Q a NQ buniek v tekutom médiu 

Apoptóza je formou programovanej bunkovej smrti a umožňuje rýchle odstránenie 

nechcených buniek. Medzi markery apoptózy patrí premiestnenie fosfatidylserínu do 

vonkajšej vrstvy cytoplazmatickej membrány, DNA fragmentácia, kondenzácia 

a fragmentácia chromatínu (Madeo, Fröhlich, and Fröhlich 1997). Ďalej kyslíkový stres 

indukuje kvasinkovú apoptózu cez aktiváciu kvasinkovej metakaspázy Yca1p (Madeo et 

al. 2002; Mazzoni and Falcone 2008)* a u chronologicky starnúcich buniek dochádza 

k akumulácií reaktívnych foriem kyslíka, ktoré spôsobujú apoptózu (Herker et al. 2004). 

NQ bunky obsahujú väčšie množstvo nakumulovaných ROS než Q bunky (Obrázok 5), 

k akumulácií došlo až po 2 dňoch od vyčerpania glukózy a nie je to priama reakcia na 

zmenu zdroja uhlíka (Allen et al. 2006; Herker et al. 2004).  
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Obrázok 5: NQ bunky a Q bunky, zobrazené pomocou diferenciálneho interferenčného  kontrastu 

(DIC) a bunky nafarbené pomocou DHE na zviditeľnenie ROS, bunky boli 7 dní staré. Prevzaté 

a upravené (Allen et al. 2006). 

 

3.7 Génová expresia Q a NQ buniek v tekutom médiu 

Oba druhy buniek majú iné zastúpenie exprimovaných génov, od seba sa líšia vo viac ako 

300 traskriptoch. NQ bunky mali vyššiu expresiu transpozičných a rekombinačných 

génov. Q bunky exprimovali gény účastnené sa exocytózy, membránovej organizácie, 

biogenézy a transportu sprostredkovaného vezikulami (Allen et al. 2006). 

Signalizácia je rovnako dôležitá u Q buniek spodnej fázy (Aragon et al. 2008). Medzi 

hlavné signalizačné dráhy, ktoré sa podieľajú na zmene metabolizmu z fermentácie na 

respiráciu, považujeme proteínkinázu A, TOR dráhu (target of rapamycin), proteínkinázu 

C, SNF1. TOR dráha a proteínkináza A sú negatívnymi regulátormi chronologického 

starnutia a proteínkináza C a SNF1 sú pozitívnymi regulátormi (Gray et al. 2004; Herman 

2002). 

V NQ bunkách sa vo väčšom množstve nachádza mRNA, ktorá ovplyvňuje bunkový cyklus 

a rast, medzi ne patrí napríklad HSL1,gén kódujúci kinázu, ktorá zabezpečuje degradáciu 

Swe1p, ktorý je inhibitorom Cdc28p (McMillan et al. 1999). Tieto množstvá a typy mRNA 

poukazujú na to, že NQ bunky sú replikatívne staršie, nedokážu zastaviť rast a delenie, 

a preto sú fyziologicky bližšie k bunkám, ktoré akoby rástli bez hladovania (Aragon et al. 

2008). 

Naopak u Q buniek, ktoré replikatívne ešte nestarli, sú vo väčšom množstve transkipty 

hlavných signálnych dráh, najmä PK A, TOR dráha a SNF1. Tieto množstvá naznačujú 

tomu, že bunky dokážu rýchlo odpovedať na zmenu prostredia (Aragon et al. 2008). 
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3.8 Rozdiely v zastúpení proteínov v Q a NQ bunkách  

Vďaka značení proteínov pomocou GFP (Huh et al. 2003), bolo možné zistiť, aké proteíny 

sa nachádzajú vo väčšom či menšom množstve u Q a NQ buniek a tiež vzťah medzi 

množstvom mRNA a proteínov (Newman et al. 2006). Q bunky  mali zvýšené množstvo 

proteínov, ktoré sa podieľajú na starnutí a zabezpečujú stresovú odpoveď (Davidson et 

al. 2011). Patria sem napríklad proteíny, ktoré generujú NADPH v pentózofosfátovej 

dráhe a sú potrebné ako ochrana pred oxidatívnym stresom (Izawa et al. 1998), alebo 

proteíny zahrnuté vo vakuolárnej ATPáze (Stevens and Forgac 1997)*. Ďalej sem patria 

proteíny, ktoré sú zahrnuté v respirácií, ATP syntéze a elektrónovom transporte, či 

umlčovaní a modifikácií chromatínu a acetylácií histónov (Davidson et al. 2011; Martinez 

et al. 2004). Produkcia týchto proteínov je v súlade so zisteniami, že pre Q bunky je veľmi 

dôležitá činnosť mitochondrií, a tiež že Q bunky sú odolné voči stresu (Allen et al. 2006; 

Aragon et al. 2008). 

Funkčnosť mitochondrií je dôležitá pre oba typy buniek presnejšie pre ich reprodukciu 

a diferenciáciu. Ak došlo k deletovaniu mitochondriálnych génov, ktoré sa podieľali na 

oxidatívnej fosforylácií alebo ATP syntéze, tak diferencovanie Q buniek bolo spomalené 

(Allen et al. 2006; Martinez et al. 2004). Jedným z takýchto mutantov je etr1Δ, ktorému 

chýba 2-enoyltioesterreduktáza, ktorá sa podieľa na tvorbe mastných kyselín 

v mitochondriách (Torkko et al. 2003). etr1Δ mutanty mali výrazne nižšiu reprodukčnú 

schopnosť, čo sa týka Q buniek, ktoré sú bežne viac životaschopné v porovnaní s NQ 

bunkami (Aragon et al. 2008).  Ďalej kmeň s deletovanými génmi ATP1 a ATP2, ktoré sa 

podieľajú syntéze ATP, stráca životaschopnosť po 2 dňoch, čo je postdiauxická fáza rastu. 

Znamená to, že tieto kmene  nedokážu respirovať a zastavia rast po vyčerpaní glukózy z 

média  (Martinez et al. 2004). 

Miera respirácie Q buniek je šesťkrát vyššia než NQ buniek, teda Q bunky si stále udržujú 

funkčné a aktívne mitochondrie na rozdiel od NQ buniek. NQ bunky nedokážu 

spracovávať zdroje uhlíka z okolitého prostredia, musia metabolizovať naakumulovaný 

glykogén a trehalózu a indukovať autofágiu. Tvrdenie je podporené tým, že NQ bunky 

nemajú intacelulárny glykogén a majú autofágne váčky (Davidson et al. 2011).  
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4. Diferenciácia kvasiniek na pevnom médiu 

Kvasinky, jednobunkový organizmus, majú schopnosť tvoriť aj mnohobunkové štruktúry, 

medzi ne patrí napríklad tvorba biofilmov a kolónií (Brückner and Mösch 2012)*. 

K tomuto rozrôzňovaniu dochádza za bežných okolností a v rámci týchto 

mnohobunkových štruktúr kvasinkových buniek môžeme rozlíšiť jednotlivé 

subpopulácie s rozdielnymi vlastnosťami (Palková and Váchová 2006). 

 

4.1 Signalizácia amoniakom vplýva na diferenciáciu kolónie 

Kvasinky v stacionárnej fáze kultivované na glycerolovom médiu menia okolité pH 

z kyslého na zásadité, a späť na kyslé. Počas kyslej fázy kvasinky rastú, zatiaľ čo počas 

alkalickej je rast inhibovaný. Tento jav je rozšírený medzi jednotlivými druhmi kvasiniek. 

Amoniak, ktorý sa uvoľňuje počas alkalickej fázy, funguje ako signálna molekula počas 

hladovania, ktorá má dosah na okolité kolónie kvasiniek a ovplyvňuje zmenu pH a ich rast  

(Palková et al. 1997). Kolónie, ktoré sú vystavené pôsobeniu amoniaku, naň reagujú tým, 

že zvýšia svoju vlastnú produkciu amoniaku. Takto je produkcia amoniaku zvýšená na 

krátky čas najmä v priľahlom okolí kolónie, ktorá ho produkuje. Na základe zvýšenia 

produkcie amoniaku je ich rast pozastavený, a tak kolónie kvasiniek prestávajú 

produkovať amoniak a vstupujú do kyslej fázy. Produkcia amoniaku teda spôsobuje 

synchronizáciu zmeny pH v okolí kolónie a ovplyvňuje rast (Palková and Forstová 2000). 

Väčšina indukovaných či reprimovaných génov, ktoré sa podieľajú na zmene z kyslej do 

alkalickej fázy, patria do súvislej skupiny. Medzi znaky tranzície z kyslej do alkalickej fázy 

patria dva procesy, prvým je intracelulárna koncentrácia aminokyselín, najmä 

vakuolárnych. Množstvo aminokyselín sa zníži počas procesu prechodu z úplne kyslej do 

úplne alkalickej fázy a zvýši sa zase počas úplne alkalickej fázy. Druhým procesom sú 

zmeny pH vo vezikulách v porovnaní s cytoplazmou – po začiatku tranzície do alkalickej 

fázy je obsah vezikúl kyslejší než cytoplazma, to značí zmenu protónového gradientu 

medzi vezikulami a cytoplazmou (Palková et al. 2002). 

Kmene kvasiniek s deletovaným génom podieľajúcim sa na produkcií amoniaku alebo 

prechode z kyslej do alkalickej fázy, napríklad kmene ycr010c, ydr384c alebo ynr002c, 

znížia schopnosť kolónie tvoriť amoniak. Ako pôvodný BY4742 kmeň aj kmene 

s deléciami začali po istej dobre (10-11 dní) tvoriť amoniak, ibaže kmene s deletovanými 

génmi túto produkciu neintenzifikovali na rozdiel od BY4742 kmeňa (Obrázok 6). Nástup 
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produkcie amoniaku bolo sledované nárastom intenzity fialovej farby pH indikátora 

v agare (Palková et al. 2002).  

 

Obrázok 6: Kolónie BY4742 a mutantného kmeňa ydr384c, ktorý nedokáže tvoriť amoniak. 

Prevzaté a upravené z (Palková et al. 2002) 

 

Najvýraznejšie indukované gény počas tranzície z kyslej do alkalickej fázy boli gény 

z Yaah rodiny - YCR010c,  YNR002c a  YDR384c. Kmene s deléciou v týchto génoch 

produkujú menej amoniaku než BY4742 kmeň (Obrázok 7). Toto zníženie produkcie 

amoniaku kmeňov s deléciou nie je spôsobené zmenou okolitého pH. Proteíny YaaH 

rodiny, Ycr010p, Ynr002p a Ydr384p boli pomenované ATO1, ATO2 a ATO3 podľa 

Ammonia Transport Outward. ATO proteíny pravdepodobne fungujú ako antiportéry 

amoniaku a H+, exportujú amoniak z bunky a importujú protóny. Môžu tiež prispievať 

k zvyšovaniu vonkajšieho pH a uvoľňovaniu amoniaku z NH4+. Rovnako však nemôžeme 

vylúčiť, že ATO proteíny sa nepodieľajú priamo na prenose amoniaku von z bunky 

z alkalických kolónií. Môžu sa totiž podieľať skôr na prenose iných bližšie 

neidentifikovaných substrátoch alebo v prenose regulačných signálov. Obe môžu 

zvyšovať schopnosť buniek alkalických kolónií uvoľňovať amoniak do okolia (Palková et 

al. 2002). 
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Obrázok 7: Porovnanie produkcie amoniaku z kyslých a alkalických kolónií kmeňu BY4742 

a kmeňov s deléciami v ATO1, ATO2, ATO3 proteínoch, ktoré sa podieľajú na tvorbe amoniaku. 

Prevzaté a upravené z (Palková et al. 2002). 

 

4.2 Diferenciácia kvasinkovej kolónie 

Kvasinky kultivované na pevnom médiu majú, na rozdiel od tých kultivovaných v tekutom 

médiu, rôzne gradienty živín, metabolitov, signálnych molekúl či plynov. Teda bunky 

kvasinkových mnohobunkových zoskupení predstavujú akoby vysoko organizované 

a diferencované mnohobunkové tkanivá (Palková, Wilkinson, and Váchová 2014)*. 

Po 10 dňoch kultivácie kvasiniek na pevnom médiu boli kolónie plne diferencované 

a bunky mali rozličnú fyziológiu a morfológiu, a tiež boli lokalizované na určitých 

miestach kolónie. Centrálna časť kolónie bola zložená z takzvaných vrchných buniek – 

U bunky a spodných buniek – L bunky (Obrázok 8). Obe tieto frakcie buniek sa 

diferencovali z pôvodných uniformných buniek (Cáp, Stěpánek, et al. 2012). Diferenciácia 

týchto bunkových typov je pravdepodobne ovplyvnená signalizáciou amoniakom, pretože 

plná diferenciácia buniek kolónie koreluje s prechodom do alkalickej fáze, voľný amoniak 

indukuje tvorbu U buniek na ešte nediferencovaných kolóniách (Cáp, Stěpánek, et al. 

2012; Váchová and Palková 2005). 

Treťou skupinou diferencovaných buniek v rámci kolónie sú okrajové bunky. Spoločným 

menovateľom týchto okrajových buniek a U buniek je, že exprimujú gén ATO1. 

K diferenciácií buniek dochádza v priebehu vstupu do alkalickej fázy a s pribúdajúcim 

vekom kolónie sa vrstva okrajových buniek, ktoré exprimujú Ato1p, rozširuje. Vrstva 

Ato1p produkujúcich buniek môže siahať približne do polovice kolónie (Obrázok 9). 

Bunky produkujúce Ato1p sa nenachádzajú jedine na povrchu a po obvode kolónie, ale 
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tvoria aj tenkú vrstvu zdola kolónie. Ato1p je lokalizovaný v plazmatickej membráne 

(Váchová et al. 2009). 

 

Obrázok 8: Diferencované bunky kvasinkovej kolónie. A) Vertikálny rez kolóniou, B) detaily U a L 

buniek. Vizualizované pomocou Nomarského kontrastu, fluorescencie a transmisnej mikroskopie. 

Prevzaté a upravené (Cáp, Stěpánek, et al. 2012). 

 

Obrázok 9: Nárast GFP fluorescencie na kolóniách po jednej hodine (A a C) a po dvoch hodinách 

(B a D). A) a B) pohľad zospodu, C) a D) pohľad zboku. Prebrané z (Váchová et al. 2009). 
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4.3 Programovaná bunková smrť 

Programovaná bunková smrť (PCD) je základným krokom vo vývoji diferencovaných 

tkanív mnohobunkových organizmov vďaka tomu, že odstraňuje staré a poškodené 

bunky. Existujú rôzne spôsoby bunkovej smrti a patrí medzi ne apoptóza, apoptotická 

PCD a nekrotická PCD (Leist and Jäättelä 2001)*. Tieto procesy zväčša končia bezpečným 

odstránením bunky a degradáciou jej obsahu bez toho, aby došlo vylúčeniu toxických 

látok. Medzi markery PCD patrí premiestňovanie fosfatidylserínu v bunkových 

membránach, zlomy v DNA, fragmentácia chromatínu (Madeo et al. 1999). 

Zisťovanie lokalizácie starnúcich a nových buniek kvasinkových kolónií bola skúmaná 

pomocou veľkých kolónií na glycerolovom médiu a zafarbenia buniek pomocou 

AlexaFluor488 5-TFP. V určitých časových intervaloch  boli bunky odoberané z centra 

a okrajov kolónie. V centrálnej časti kolónie začali zafarbené bunky postupne ubúdať, 

naopak v okrajových častiach kolónie sa nenachádzali žiadne zafarbené bunky - bunky z 

okrajov kolónie sú mladé. Toto zistenie poukazuje na to, že bunky počas ich delenia 

zostávajú na približne rovnakom mieste, na ktoré boli umiestnené (Váchová and Palková 

2005). 

Bunky z centra aj z okrajov kolónie vykazovali znaky stresu a markery PCD, napríklad 

ROS či zlomy DNA, až do 11 až 12 dňa (Herker et al. 2004). Potom PCD markery boli 

detekovateľné v bunkách z centra kolónie, ktoré chronologicky starli. Avšak bunky 

okrajových častí kolónie dokázali uniknúť bunkovej smrti. Bunky, ktoré podstupujú 

bunkovú smrť teda nie sú rovnomerne rozložené po kolónií (Váchová and Palková 2005).  

ROS sú dôležitým faktorom pre programovanú bunkovú smrť (Herker et al. 2004). 

Hladina ROS má zvýšené hodnoty v centrálnych častiach kolónií a tieto časti zároveň 

podstupujú PCD, kým bunky okrajových oblastí kolónie majú nízke množstvo ROS 

v bunke a nepodstupujú PCD (Váchová and Palková 2005). Bunky centrálnych častí 

kolónie produkciou ROS reagujú na alkalizáciu média, či produkciu amoniaku (Cáp, 

Váchová, and Palková 2012). 

Načasovanie zvratu PCD v okrajových bunkách sa zhoduje s prechodom do alkalickej fázy 

a je spojené so zmenou metabolizmu bunky, ktorý dokáže zamedziť oxidatívnemu stresu 

(Palková et al. 2002; Váchová and Palková 2005). Bunky podstupujúce programovanú 

bunkovú smrť sú potrebné pre vývoj kolónie (Cáp, Váchová, et al. 2012), pretože je 

výhodnejšie, aby bunky využili zmenšujúce sa zdroje v prospech zdravých buniek (Herker 

et al. 2004). 
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4.4 Expresné a fyziologické odlišnosti diferencovaných buniek kolónie 

Na zistenie rozdielov v génovej expresií, ktoré by mohli ovplyvniť fyziologické procesy 

U a L bunkami, boli použité transkriptómy z oboch typov buniek odoberaných po 15 a 20 

dňoch kultivácie. Analýza odhalila 345 a 235 génov so zvýšenou expresiou v 15 a 20 dní  

starých U bunkách, u L buniek malo zvýšenú expresiu 360 a 366 génov v rovnakých 

odberových časoch a 190 génov bolo exprimovaných v rovnakom množstve počas oboch 

časov (Cáp, Stěpánek, et al. 2012). Profil transkriptómu buniek nachádzajúcich sa na 

vrchu a v centre kolónie sa výrazne líšil aj v kolóniách rastúcich na glukózovom médiu 

(Traven et al. 2012). 

U bunky exprimovali najmä gény podieľajúce sa na biogenéze  ribozómov, metabolizme 

aminokyselín a ich transporte, glykolýze, pentózofosfátovom cykle, biosyntéze 

a transporte nukleotidov a vitamínov, peroxizomálnom a mitochondriálnom 

metabolizme mastných kyselín. U bunky sú odolné voči mnohým druhom stresu, 

nehromadia ROS a aj po 20 dňoch kultivácie sú schopné sa pomaly deliť (Cáp, Stěpánek, 

et al. 2012). Okrem toho U bunky majú aktívne enzýmy glykolýzy a fermentácie glukózy, 

čo značí, že ide o metabolicky aktívne bunky. Avšak, exprimovanie génov, ktoré sú 

súčasťou oxidácie mastných kyselín či metabolizmu aminokyselín, poukazuje na to, že 

popri aktívnom raste tieto bunky javia znaky hladovania (Cáp, Stěpánek, et al. 2012; 

Traven et al. 2012). 

Taktiež exprimovanie génov metabolizmu aminokyselín u U buniek je spojené so 

signalizáciou pomocou amoniaku (Zikánová et al. 2002). Signalizácia amoniakom je 

dôležitá aj pre tvorbu U buniek, pretože ak boli bunky mladších, nediferencovaných 

kolónií vystavené amoniaku, vznikla v ich horných častiach vrstva buniek podobných U 

bunkám (Cáp, Stěpánek, et al. 2012). U bunky majú charakteristickú vysokú expresiu 

translačných génov, ktoré sú regulované TOR dráhou a proteínkinázou A, čo rovnako 

svedčí o ich metabolickej aktivite (Cáp, Stěpánek, et al. 2012). 

Hlavnou vlastnosťou L buniek bolo exprimovanie génov, ktoré sú zahrnuté 

v mitochondriálnej biogenéze, oxidatívnej fosforylácií, chaperónoch a komponentoch 

ubiquitin-proteazómového systému, transkripčné faktory odpovedi na stres (Cáp, 

Stěpánek, et al. 2012), ale aj gény podieľajúce sa na respirácií a biogenéze Fe/S komplexov 

(Traven et al. 2012). Omnoho menej boli zahrnuté gény v rámci metabolizmu – 

metabolizmus lipidov, gény odpovedi na nízky stav živín ako enzým Pck1p 
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glukoneogenézy, transportéry hexózy či gény na získavanie uhlíka 

z nefermentovateľných zdrojov, tieto faktory sú regulované SNF dráhou, znamená to, že 

TOR dráha a proteínkináza A budú mať teda nízku aktivitu, a taktiež si L bunky snažia 

udržať aktívne mitochondrie aj pri absencií rastu(Cáp, Stěpánek, et al. 2012). Navyše, L 

bunky neprodukujú enzýmy zahrnuté v biosyntéze bunkovej steny, skôr však produkujú 

enzýmy, ktoré sa podieľajú na degradovaní bunkovej steny, pravdepodobne kvôli 

získavaniu karbohydrátov z nej (Cáp, Stěpánek, et al. 2012; Čáp, Váchová, and Palková 

2015). 

 

4.5 Metabolizmy U a L buniek 

Štúdium  génovej expresie kvasinkových kolónií odhalilo rozdiely medzi U a L bunkami 

v medziach ich rastu a metabolizmu. U bunky naďalej fermentovali glukózu a aktívne 

rástli. Rovnako bola u U buniek vykonávaná glykolýza, čo potvrdzuje aj aktivita enzýmov 

glykolýzy, ktoré U bunky produkujú. Taktiež U bunky produkujú niekoľkonásobne vyššie 

množstvá intermediátov fermentácie, ako etanol, acetát a CO2, než L bunky (Čáp et al. 

2015). 

Naopak metabolizmus L buniek je založený na aktivite mitochondrií, čo potvrdzujú 

exprimované NAD- a NADH- dependentné glutamátové dehydrogenázy potrebné 

v Krebsovom cykle (Čáp et al. 2015). L bunky nerastú aktívne, čo potvrdzovalo, že 

neexprimovali väčšie množstvá génov biogenézy ribozómov, a naopak že  mali znaky 

nedostatku živín (Cáp, Stěpánek, et al. 2012).  

Navyše U bunky získavajú karbohydráty na fermentáciu z L buniek, ktoré produkujú 

dvakrát viac karbohydrátov než U bunky. Karbohydrátom je β-1,3-glukan, ktorý je 

produkovaný do extracelulárneho priestoru L bunkami a metabolizovaný ako zdroj 

fermentovateľného cukru U bunkami, spracúvajú ho aj L bunky, ale s menšou účinnosťou 

(Čáp et al. 2015). 
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5. Záver 

Chronologicky starnúce bunky sú nedeliace sa bunky, ktoré sa po vymiznutí živín z ich 

okolitého prostredia, ako uhlík alebo dusík, prispôsobili na hladovanie a dokážu v tomto 

stave prežívať. Pri štúdiu chronologicky starnúcich kvasiniek bolo zistené, že sa 

diferencujú do dvoch subtypov: na vitálne a životaschopné bunky, ktoré sú zároveň 

metabolicky aktívne – Q a U bunky a na bunky, ktoré sú menej metabolicky aktívne a 

vykazujú znaky apoptózy – NQ a L bunky. 

Pri bližšom porovnaní vitálnejších Q a U bunky, je zjavné, že sa od seba odlišujú. Q bunky  

tvoriace sa v tekutých kultúrach aktívne respirujú, zatiaľ čo U bunky vznikajúce 

v mnohobunkových kolóniách naopak fermentujú glukózu, glykolyzujú a  metabolizujú 

aminokyseliny. Rovnako u oboch typov buniek prebieha autofágia. 

Menej vitálne NQ a L bunky sa tiež odlišujú. NQ bunky z tekutých kultúr nevedia 

spracovávať zdroje uhlíka, a tak spracúvajú nahromadené zásobné látky ako trehalóza či 

glykogén, rovnež je u nich aktívna autofágia. L bunky si napriek tomu, že sa nachádzajú 

v spodnej vrstve kolónie, stále udržiavajú aktívnu respiráciu a navyše produkujú 

karbohydráty, ktoré sú spotrebovávané najmä U bunkami. Ak by L bunky neboli plne 

vyvinuté, strádali by aj  U bunky. 

Na chronologické starnutie kvasiniek vplýva veľké množstvo vonkajších vplyvov 

i rôznych procesov v bunkách, a preto sa jedná o tematiku s veľkým potenciálom na ďalší 

výskum. Prínosom štúdia kvasinkového starnutia je to, že kvasinky sa ďalej nedelia 

a mimikujú správanie mnohobunkových organizmov, tým že sa  a môžu teda poslúžiť pri 

objasnení procesov u vyšších živočíchov. 
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