
Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019  

38 

Príprava vzoriek z kvasiniek Schizosaccharomyces pombe pre účely transmisnej 

elektrónovej mikroskopie: Review 

Hana Ďúranová1*, Miroslava Požgajová1, Marta Novotová2, Zuzana Kňažická3 

1Výskumné centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. 

Hlinku 2, 949 76 Nitra 

2Biomedicínske centrum SAV, Ústav experimentálnej endokrinológie, Slovenská akadémia 

vied, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava 

3Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. 

A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

*korešpondujúci autor: hana.duranova@uniag.sk

Abstrakt 

Jednobunkové kvasinky Schizosaccharomyces pombe (S. pombe) predstavujú prominentný 

modelový systém pre hodnotenie širokého spektra biologických procesov, ktoré prebiehajú i 

v bunkách cicavcov. Poznanie detailnej ultraštruktúry eukaryotických buniek je základnou 

podmienkou pre porozumenie ich funkcií. Transmisná elektrónová mikroskopia poskytuje 

unikátny nástroj štúdia komplexnej ultraštruktúry buniek za fyziologických podmienok, ako 

i ultraštrukturálnych zmien v bunkách indukovaných v dôsledku toxických alebo benefičných 

účinkov rôznych aditívnych látok. Viaceré vedecké práce naznačujú, že S. pombe je vhodným 

celulárnym systémom pre ultraštrukturálne štúdie s využitím transmisného elektrónového 

mikroskopu. Predkladaný príspevok sumarizuje prehľad metodického postupu prípravy vzoriek 

z kvasiniek S. pombe pre účely transmisnej elektrónovej mikroskopie. 

Kľúčové slová: Schizosaccharomyces pombe; ultraštruktúra; príprava vzoriek; transmisná 

elektrónová mikroskopia 

Úvod 

Kvasinky sú unicelulárne eukaryotické organizmy, ktoré sa pomerne ľahko kultivujú 

v laboratórnych podmienkach (Zhao, 2017). Osumi (2012) konštatuje, že ich subcelulárna 

štruktúra je v podstate rovnaká s bunkami vyšších živočíchov a rastlín, a preto sa intenzívne 

využívajú ako modelové systémy v základných a aplikovaných oblastiach prírodných vied, 

v medicíne a biotechnológiách.  
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Schizosaccharomyces pombe (S. pombe) je jednobunkový eukaryotický modelový systém, 

patriaci do rodu Ascomycetes (Hoffman et al., 2015). Uvedená kvasinka sa používa najmä pri 

fermentácii piva a pri výrobe vína (Volschenk et al., 2003; Benito et al., 2016). 

Z morfologického hľadiska má bunka cylindrický, tyčinkový tvar s priemerom 4 μm (Piel 

a Tran, 2009) a lemovaná je bunkovou stenou, ktorá obsahuje najmä polysacharidy zodpovedné 

za jej rigiditu (Grün et al., 2004).  

Bunkové organely sú vo všeobecnosti dynamické štruktúry, schopné meniť svoju veľkosť a tvar 

za účelom zachovania fyziologických potrieb bunky. Tieto zmeny sa uskutočňujú napr. ako 

súčasť bunkového cyklu (počas bunkového delenia) alebo ako reakcia na environmentálnu 

záťaž, a tak poukazujú na zmenenú funkciu danej organely (Heald a Cohen-Fix, 2014). Roque 

a Antony (2010) uvádzajú, že bunka S. pombe disponuje minimálnym množstvom 

molekulárnych komponentov, čo je zároveň reflektované i nižším počtom subcelulárnych 

štruktúr. Z uvedeného dôvodu je kvasinka S. pombe vhodným modelovým organizmom na 

štúdium ultraštruktúry buniek s použitím TEM za fyziologických alebo experimentálnych 

podmienok. 

 

Prehľad metodického postupu prípravy vzoriek z kvasiniek S. pombe pre účely TEM 

Ultraštrukturálne štúdie rôznych biologických vzoriek (vrátane S. pombe) prostredníctvom 

TEM vyžadujú transformáciu živých buniek z ich natívneho, hydratovaného stavu do stavu 

dehydratovaného, s presne zachovanou pôvodnou ultraštruktúrou. Jednotlivé kroky v rámci 

prípravy takýchto vzoriek vyplývajú z nutnosti získať ultratenké rezy zo skúmaného 

biologického materiálu, ktoré sú dostatočne tenké na to, aby umožnili prechod elektrónov 

danou vzorku za účelom tvorby obrazu. Hlavné kroky prípravy ultratenkých rezov zo vzoriek 

(kvasiniek) zahŕňajú: fixáciu, dehydratáciu a infiltráciu/zalievanie biologického materiálu 

(Wright, 2000).    

 

Rastové podmienky a izolácia kvasiniek S. pombe 

Podobne ako v prípade rastlinných buniek sa bunky kvasiniek pomerne náročne fixujú kvôli 

prítomnosti ich bunkovej steny, ktorá slúži ako bariéra pre difúziu fixačných činidiel (Bauer et 

al., 2001). Za účelom minimalizácie tejto refraktérnej povahy kvasiniek voči fixácii je potrebné 

bunky fixovať počas tzv. skorej log fázy, pri ktorej je denzita buniek limitovaná na  5 x 106 / 

ml, kedy bunky disponujú minimálnou denzitou cytoplazmy a naopak, maximálnou 

permeabilitou bunkovej steny (Sipiczki, 2016). 
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Optimálna teplota pre rast buniek S. pombe v laboratóriách je 30 °C. Najčastejšie používaným 

rastovým médiom, obsahujúcim všetky potrebné nutrienty je médium Standard Yeast Extract 

with Supplements (YES; Zhao, 2017). Izolácia kvasiniek sa uskutočňuje prostredníctvom 

centrifugácie (Bauer et al., 2001; Sipiczki, 2016; Koch et al., 2017), ktorá však môže zapríčiniť 

zmenu polohy cytoskeletu a jadra v bunkách (Roque a Antony, 2010). Z uvedeného dôvodu sa 

podľa viacerých autorov (Wright, 2000; Roque a Antony, 2010) odporúča pred samotnou 

centrifugáciou pridať do kultivačného roztoku k bunkám najskôr dvojnásobný zásobný fixačný 

roztok počas 5 min., bunky scentrifugovať a následne ich resuspendovať v čerstvom fixačnom 

roztoku. 

 

Fixácia 

Pod pojmom fixácia rozumieme zastavenie potenciálne deštruktívnych autolytických procesov 

v bunkách s cieľom zabrániť ich poškodeniu počas zalievania, rezania na ultramikrotóme 

a následnej expozície elektrónovým lúčom (Bozzola a Russell, 1999). Najčastejšie používanou 

metódou fixácie je ošetrenie buniek špecifickými chemickými látkami, označovanými ako 

fixačné činidlá. Pri ultraštrukturálnych štúdiách je najviac používanou metódou fixácie tzv. 

dvojitá fixácia, t.j. primárna fixácia (prefixácia) v aldehydoch a sekundárna fixácia 

(postfixácia) v oxidačnom činidle (Wright, 2000; Ayub et al., 2017).    

 

Primárna fixácia (prefixácia) 

Ako primárne fixačné činidlá sa najčastejšie používajú monofunkčné a bifunkčné aldehydy, t.j. 

formaldehyd (HCHO) a glutaraldehyd (CHO-CH2-CH2-CH2-CHO), ktoré reagujú 

s aminoskupinami proteínov a makromolekúl asociovaných s proteínmi (ako sú lipoproteíny a 

histoproteíny spojené s DNA; Bozzola, 2007), zabezpečujúc denaturáciu týchto proteínov. Na 

prefixáciu kvasiniek sa bežne používa 2 % glutaraldehyd (GA; Bauer a et al., 2001; Roque a 

Antony, 2010; Sipiczki, 2016) alebo 0,5 až 4 % formaldehyd (FA; Wright, 2000). Pre účely 

elektrónovej mikroskopie sa však častejšie používa prášková forma polymerizovaného 

formaldehydu, t.j. paraformaldehyd (PFA), ktorý na rozdiel od GA disponuje iba jednou 

aldehydovou skupinou, a tak rýchlejšie difunduje cez bunkovú stenu kvasiniek (Frankl et al., 

2015). Na druhej strane, disponuje však relatívne nižšou reverzibilnou efektivitou fixácie v 

porovnaní s GA (Hajibagheri et al., 1999; Park et al., 2016). Na fixáciu kvasiniek je podľa 

Sipiczki (2016) možné použiť i tzv. Karnovsky roztok, obsahujúci 0,5 % GA v kombinácii s  3 

% PFA v 0,1 M fosfátovom pufri (PBS; pH 7,2).  
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Hoci GA a PFA predstavujú veľmi účinné fixačné činidlá pre zachovanie stabilnej 

ultraštruktúry rôznych buniek, nezabezpečujú dostatočný kontrast jednotlivých celulárnych 

zložiek a nie sú schopné takmer vôbec fixovať lipidy v biologických membránach (Wright, 

2000). Z uvedeného dôvodu sa po dokončení prefixácie realizuje sekundárna fixácia pomocou 

oxidačných činidiel.  

 

Sekundárna fixácia (postfixácia) 

Najčastejšie používanými postfixačnými činidlami, ktoré stabilizujú membrány kvasiniek sú 

manganistan draselný (KMnO4) a oxid osmičelý (OsO4). Inkubácia aldehydom fixovaných 

vzoriek s KMnO4 (0,5-6 % počas 1-24 h) umožňuje extrakciu cytoplazmatických komponentov, 

a tak umožňuje vizualizáciu bunkových membrán a membránou ohraničených organel (ako sú 

napr. mitochondrie, endoplazmatické retikulum, jadro a pod.; Tronchin a Bouchara, 2006). Na 

druhej strane, organely ako ribozómy, mikrotubuly a mikrofilamenty stabilizované nie sú 

(Frankl et al., 2015), a preto sa KMnO4 na fixáciu kvasiniek využíva veľmi zriedkavo. Oxid 

osmičelý (1–2 %) reaguje intenzívne s nenasýtenými mastnými kyselinami lipidov, 

zabezpečujúc dobrú fixáciu lipidových štruktúr (Wright, 2000). Taktiež denaturované nukleové 

kyseliny a proteíny bohaté na aminokyseliny s nenasýtenými dvojitými väzbami (ako je cysteín 

a tryptofán) reagujú s OsO4 (Park et al., 2016). V porovnaní s KMnO4, OsO4 extrahuje z buniek 

oveľa menšie množstvo materiálu, čo vedie k vizualizácii mikrotubúl, mikrofilamentov, 

ribozómov a chromatínu. Avšak jeho penetrácia do buniek si vyžaduje enzymatické odstránenie 

alebo permeabilizáciu bunkovej steny účinkom enzýmov (napr. zymolyáza; Tronchin a 

Bouchara, 2006; Osumi, 2012).  

 

Kontrastovanie vzoriek 

Po ukončení fixácie sa bunky premyjú a následne sa kontrastujú použitím 1–2 % vodného 

roztoku uranyl acetátu pri laboratórnej teplote počas 30-240 minút (Wright, 2000). Kuo (2007) 

uvádza, že uranyl acetát reaguje s fosfátovými skupinami a aminoskupinami, čo vedie ku 

kontrastovaniu nukleových kyselín a fosfolipidov v membránach.  

 

Dehydratácia vzoriek 

V procese dehydratácie sa voľná voda vo vzorke nahrádza organickým rozpúšťadlom (Winey 

et al., 2014), nakoľko zalievacie médium nie je rozpustné vo vode (Sipiczki, 2016). Z tohto 

dôvodu sa bunky inkubujú v acetóne alebo etanole so vzrastajúcou koncentráciou (25, 50, 75, 

95 a 100 %) počas 5 minút v každom roztoku (Wright, 2000). V porovnaní s acetónom 
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poukazuje Sipiczki (2016) na efektívnejšie použitie etanolu na dehydratáciu vzoriek vzhľadom 

na jeho schopnosť intenzívnejšej extrakcie lipidov z buniek.  

 

Infiltrácia, zalievanie a polymerizácia vzoriek  

Winey et al. (2014) charakterizujú zalievanie ako proces infiltrácie vzoriek zalievacím médiom, 

schopným polymerizácie za vzniku pevnej, dobre rezateľnej hmoty. Na tento účel sa používajú 

rôzne typy živíc určených pre TEM, ktoré sú komerčne dostupné z rôznych firiem. 

Z chemického hľadiska sa klasifikujú na: polyakrylové živice (metakryláty), polyesterové 

živice a epoxidové živice (Uhrín et al., 2003). Pretože etanol v dehydratovaných bunkách nie 

je miešateľný so zalievacím médiom, nevyhnutná je jeho substitúcia látkou, ktorá vykazuje 

vysokú miešateľnosť s etanolom a zároveň aj so zalievacím médiom. Ako štandardné tzv. 

infiltračné rozpúšťadlo sa používa propylénoxid (1,2-epoxypropán; Sipiczki, 2016). Pred 

samotným procesom infiltrácie (t.j. preniknutia zalievacieho média do vzorky) sa bunky najskôr 

vystavia na niekoľko minút účinku samotného propylénoxidu, následne sa infiltrujú zmesou 

propylénoxid a zalievacie médium a nakoniec sa zalejú samotným zalievacím médiom 

(Mascorro a Bozzola, 2007). V prípade kvasiniek sú podľa viacerých autorov (Wright, 2000; 

Frankl et al., 2015; Sipiczki, 2016) k dispozícii dva základné druhy živíc: epoxidové (Araldite, 

Epon, živica Spurr) a akrylové (Lowicryl, LR White, LR Gold). Frankl et al. (2015) uvádzajú, 

že epoxidové živice sa používajú na rozlíšenie bunkovej morfológie, zatiaľ čo akrylové živice 

umožňujú imunohistochemické štúdie.  

 

Zhotovovanie ultratenkých rezov na ultramikrotóme a ich kontrastovanie  

Po polymerizácii sa zaliate bločky režú na požadovanú hrúbku na ultramikrotóme a zachytávajú 

sa na nosné sieťky. Technika samotného rezania vzoriek zahŕňa nasledovné kroky: (i) 

orezávanie bločku do tvaru pyramídy s dostatočne širokou základňou, (ii) prípravu 

ultramikrotómového noža a nosných sieťok, (iii) samotné rezanie bločkov na ultramikrotóme 

s hrúbkou 60 – 80 nm, (iv) zachytávanie zhotovených ultratenkých rezov na nosné sieťky a (v) 

ich kontrastovanie za účelom zvýšenia kontrastu jednotlivých štruktúr v bunkách (Bozzola a 

Russell, 1999). Na kontrastovanie sa podľa Sato (1968) používa citrát olovnatý, ktorý sa viaže 

na negatívne nabité zložky, ako sú hydroxylové skupiny alebo oblasti, ktoré predtým reagovali 

s OsO4 (napr. membrány). Po kontrastovaní sa nosné sieťky nechajú vysušiť a pozorujú sa v 

TEM. 
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Záver  

Transmisná elektrónová mikroskopia predstavuje veľmi cenný nástroj pre štúdium 

ultraštruktúry buniek rôznych biologických vzoriek, vrátane S. pombe. Uvedené kvasinky 

umožňujú ako modelový organizmus pozorovať rôzne molekulárne a ultraštrukturálne vzťahy 

na úrovni eukaryotickej bunky, ktoré sú v mnohých prípadoch podobné s tými, 

identifikovanými u vyšších organizmov (vrátane ľudí). Precízne ultraštrukturálne štúdie si však 

za účelom eliminácie vzniku akýchkoľvek nepriaznivých artefaktov vyžadujú dôkladnú 

prípravu ultratenkých rezov, ktorá je časovo veľmi náročná. Takéto štúdie sú však veľmi 

nápomocné a nevyhnutné pri kreovaní komplexného pohľadu na možné adaptačné mechanizmy 

vo vzťahu k ultraštruktúre organel týchto kvasiniek v podmienkach environmentálnej záťaže, 

ktoré môžu byť vo veľkej miere reflektované aj na vyššie biologické systémy. 
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