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Abstrakt 

Bunkový cyklus každého živého organizmu zahŕňa sériu na seba nadväzujúcich dejov, počas 

ktorých bunka zdvojnásobí svoj genetický materiál a vzápätí sa rovnomerne rozdelí do dvoch 

identických dcérskych buniek. Tento proces, nazývaný mitóza, zabezpečuje rast a vývin 

organizmu. Špecializovaným bunkovým delením je meióza, výsledkom ktorej sú gaméty s 

haploidným počtom chromozómov, zabezpečujúce sexuálnu reprodukciu. Bezchybný priebeh 

bunkového cyklu je nevyhnutnou podmienkou zdravého priebehu života, nakoľko chyby v 

segregácii chromozómov vedú k nerovnomernej distribúcii genetického materiálu, čo môže 

viesť k nekontrolovateľnému rastu buniek alebo v prípade meiózy, k poškodeniu plodu, 

prípadne k abortom. Napriek tomu, že štúdiu bunkového cyklu sa venuje veľká pozornosť, 

mnohé stále zostáva nevysvetlené. V našej publikácii sa budeme venovať metodickému postupu 

sledovania segregácie chromozómov pomocou fluorescenčnej mikroskopie s flurescenčne 

označeným druhým chromozómom v kvasinke Schizosaccharomyces pombe. Výsledkom našej 

práce je sledovanie bezchybného priebehu bunkového cyklu na modelovom organizme, čo 

v konečnom dôsledku prispeje k pochopeniu regulácie delenia eukaryotických buniek. 
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Úvod 

V priebehu evolúcie sa vyvinuli dva typy bunkového delenia, mitóza a meióza (Harigaya et al., 

2007). Výsledkom mitózy sú dve identické dcérske bunky s diploidným počtom chromozómov 

(2n) pochádzajúcich z jednej materskej bunky. Chybný priebeh mitózy spôsobuje tzv. 

aneuploidiu, čiže stav, kedy kvôli nerovnomernej distribúcii genetického materiálu dcérske 
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bunky získajú viac alebo menej chromozómov (Michaelis et al., 1997). Viaceré štúdie 

poukázali na to, že táto abnormalita sa často vyskytuje v tumorových bunkách, z čoho vyplýva 

predpoklad, že chybný priebeh segregácie chromozómov zohráva dôležitú úlohu v tvorbe 

a raste nádorov (Sen, 2000). Špecializovaným typom bunkového delenia je meióza, pri ktorej 

dochádza k redukcii diploidného počtu chromozómov na haploidný (n) a výsledkom je vznik 

gamét umožňujúcich sexuálnu reprodukciu. Chyby v priebehu delenia chromozómov počas 

meiózy vedú k vzniku rôznych stupňov vrodených postihnutí, prípadne až k potratom (Hassold 

and Hunt, 2001). Z tohto dôvodu je štúdium priebehu chromozómovej segregácie predmetom 

výskumu mnohých vedeckých laboratórií (Rabitsch et al., 2004, Rumpf et al., 2010, 

Kovacikova et al. 2013, Pozgajova 2013). Napriek tomu, že mnoho základných regulačných 

procesov bolo popísaných, presný mechanizmus chromozómovej segregácie zostáva stále 

neobjasnený. V našom laboratóriu používame kvasinku Schizosaccharomyces pombe ako 

modelový organizmus na štúdium chromozómovej segregácie v eukaryotickej bunke. S. pombe 

je často používaná vo vedeckých laboratóriách, je to nepatogénna jednobunková huba, patriaca 

do rodu archiascomycetes (Forsburg, 1999). Jej genóm bol kompletne osekvenovaný v roku 

2002 vedeckými partnerskými inštitúciami vedenými Sangerovým inštitútom. Genóm S.pombe 

má veľkosť 13,8Mb, je rozdelený do troch chromozómov a obsahuje 4824 proteín-kódujúcich 

génov, čo robí z kvasinky S. pombe samostatne žijúci eukaryotický organozmus s najmenším 

počtom génov (Wood et al., 2002). Najväčšia výhoda používania kvasinky S. pombe ako 

modelového organizmu spočíva vo finančnej nenáročnosti jej kultivácie, v rýchlosti rastu, ako 

aj to, že 172 jej proteínov vykazuje podobnosť s proteínmi zodpovednými za ľudské ochorenia. 

Navyše, organizácia chromozómov S. pombe je veľmi podobná tej, akú majú vyššie eukaryoty 

(Forsburg, 1999). Na pochopenie biologických procesov, ako je napríklad zabezpečenie 

správnej segregácie chromozómov, je potrebné uskutočniť detailné molekulárne analýzy, ktoré 

je možné realizovať prostredníctvom mikroskopickej vizualizácie. Moderné vizualizačné 

techniky, akou je fluorescenčná mikroskopia, nám umožňujú sledovať segregáciu 

chromozómov počas anafázy mitózy alebo meiózy (Pidoux et al., 2000). Spolu 

s najmodernejšími molekulárno-biologickými metódami umožňujúcimi značenie, modifikáciu 

alebo deletovanie študovaného proteínu, je možné analyzovať úlohu a funkciu konkrétnej 

molekuly v procese chromozómovej segregácie. V našej práci sme sa zamerali na prípravu 

vzoriek kvasiniek S. pombe na sledovanie priebehu segregácie chromozómov počas anafázy 

v priebehu mitotického a meiotického delenia buniek.  
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Materiál a metódy 
 

Kvasinkové kmene 

 

Divý typ: h+  prototrofný kmeň S. pombe 

Divý typ GFP: h- cen2(D107)::KanR-ura4+-lacO his7+::lacI-GFP 

Kmene kvasinek Schizosaccharomyces pombe boli kultivované za štandardných podmienok 

(Cipak et al., 2011, Sabatinos et al., 2010, Dudas et al. 2011). 

 

Fluorescenčná mikroskopia  

Kvasinkové kmene S. pombe boli kultivované počas noci pri teplote 32°C na tuhom YES médiu 

obsahujúcom všetky živiny v ad libidnom množstve. Ďalších osem hodín boli kmene 

kultivované v tekutom YES médiu. Pre štúdium meiózy boli kmene opačných párovacích typov 

zmiešané a vysiate na PMG-N médium, ktoré je chudobné na dusík, čo spôsobuje hladovanie 

buniek a umožňuje im vstup do meiózy. Inkubácia prebiehala pri teplote 25°C po dobu 12 

hodín. Bunky určené na sledovanie mitózy alebo meiózy boli fixované pomocou 4% PFA počas 

45 minút, následne bola bunková stena natrávená zymolyázou, ktorá pôsobila 90 minút pri 

teplote 37°C a tukové vrstvy membrán boli rozrušené pomocou detergentu. Nasledovala 

inkubácia buniek pri izbovej teplote počas noci s primárnymi protilátkami určenými proti α-

tubulínu a proti GFP, pomocou ktorého je značený druhý chromozóm. Na druhý deň, po 

premytí, nasledovala inkubácia so sekundárnymi protilátkami, označenými fluorescenčnými 

farbičkami, Alexa 568 (vizualizácie tubulínu) a Alexa 488 (vizualizácia GFP) v tme, pri izbovej 

teplote po dobu minimálne 6 hodín. Jadro je označené pomocou fluorescenčnej značky 4´,6-

diamidino-2-phenylindole (DAPI), ktorá penetruje cez bunkovú stenu do vnútra bunky 

a nešpecificky sa viaže na oblasti v molekule DNA bohaté na adenín a tymín. Vizualizácia 

buniek bola vykonaná na invertovanom fluorescenčnom mikroskope Leica DMI6000B, ktorý 

je vybavený digitálnou kamerou DCF345FX. Sledovaná bola segregácia druhého chromozómu 

v 100 bunkách počas anafázy v priebehu mitózy, ako aj prvého a druhého meiotického delenia. 

Reprezentatívne obrázky boli spracované pomocou LAS-X softwaru. 

Výsledky 

Na sledovanie procesu segregácie chromozómov sme použili divý typ kvasiniek S. pombe, ktoré 

majú jednu kópiu chromozómu II v blízkosti centroméry označenú zeleným fluorescenčným 

proteínom (GFP). Pomocou anti-GFP protilátky a prislúchajúcej sekundárnej protilátky 

s fluorescenčnou značkou, sme znásobili fluorescenčný signál. Na vizualizáciu deliaceho 
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vretienka bola použitá TAT1 protilátka, viažuca sa na α-tubulín a k nej prislúchajúca, 

fluorescenčne označená, sekundárna protilátka. Takto pripravené vzorky boli pozorované pod 

fluorescenčným mikroskopom a vyhodnocovaný bol priebeh anafáz v sto bunkách. Správna 

segregácia chromozómov počas meiózy vyžaduje rozdelenie homologických chromozómov 

počas prvého meiotického delenia. Segregácia sesterských chromatíd prebieha počas druhého 

meiotického delenia. Modrou farbou je znázornené jadro, zelená bodka znázorňuje druhý 

chromozóm a červená čiara predstavuje deliace vretienko. Schématické znázornenie 

normáneho a defektného priebehu segregácie chromozómov počas meiózy je znázornené na 

obrázku 1.    

 

Obrázok 1. Schematické znázornenie sledovania priebehu segregácie druhého chromozómu počas prvého a 

druhého meiotického delenia v kvasinke S. pombe pod fluorescenčným mirkoskopom.  

Za normálnych okolností je priebeh segregácie chromozómov počas prvého a druhého 

meiotického delenia v divom type buniek bez chýb. Takýto priebeh bol detegovaný aj v našom 

experimente, kde všetky analyzované anafázy prebehli bez pozorovaného defektu (Obrázok 2).  

 

Obrázok 2. Reprezentatívne obrázky I. a II. anafázy počas meiózy znázorňujúce bezchybný priebeh 

delenia druhého chromozómu, vizualizovaný pod fluorescenčným mikroskopom. 

  

Podobný experimentálny postup bol použitý aj na vizualizáciu chromozómovej segregácie 

počas mitózy. Vegetatívne rastúce bunky boli inkubované v bohatom YES médiu do 

exponenciálnej fázy rastu pri teplote 32°C po dobu približne 6 hodín. Po fixácii a farbení 

pomocou protilátok boli bunky pozorované a anafáza vyhodnocovaná pod fluorescenčným 
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mikroskopom. Správna segregácia chromozómov počas mitózy vyžaduje rozdelenie 

sesterských chromatíd k opačným pólom bunky a vznik identických dcérskych buniek z jednej 

materskej bunky. Modrou farbou je znázornené jadro, zelená bodka znázorňuje druhý 

chromozóm a červená čiara predstavuje deliace vretienko. Schématické znázornenie 

normáneho a defektného priebehu segregácie chromozómov počas mitózy je znázornené na 

obrázku 3.  

    

Obrázok 3. Schématické znázornenie priebehu segregácie chromozómov počas mitotického delenia v 

kvasinke Schizosaccharomyces pombe pod fluorescenčným mikroskopom. 

 

Za normálnych okolností prebieha segregácia chromozómov počas mitotického delenia v 

divom type buniek bez chýb. Takýto priebeh bol pozorovaný aj v našom experimente, kde 

všetky analyzované anafázy prebehli bez pozorovaného defektu (Obrázok 4).  

 

Obrázok 4. Reprezentatívny obrázok segregácie sesterských chromatíd počas mitózy znázorneňujúci 

bezchybný priebeh mitózy, vizualizovaný pod fluorescenčným mikroskopom.  

 

Diskusia 

Bunkový cyklus je komplexný process, ktorého priebeh je regulovaný veľkým množstvom 

proteínov a proteínových komplexov (Nurse et al., 1981). Bunkové delenie môže prebiehať 

buď ako mitóza alebo meióza (Harigaya et al., 2007). Mitózou vzniknú dve identické dcérske 

bunky z prekurzorovej materskej bunky, kdežto počas meiózy z jednej diploidnej bunky 

vzniknú štyri bunky s haploidným počtom chromozómov, nakoľko jednu duplikáciu DNA 

nasledujú dve bunkové delenia, nazývané meióza I a II (Ding et al. 2010). Moderné 
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vizualizačné postupy slúžia ako významný nástroj, ktorý vedcom umožňuje sledovať a 

analyzovať priebeh segregácie chromozómov počas mitózy aj v priebehu oboch meiotických 

delení, nielen v zafixovných, ale aj v živých bunkách. Mikroskopické techniky pomohli 

identifikovať mnoho kľúčových komponentov bunkového delenia zahrnutých v regulačnej sieti 

zabezpečujúcej napríklad správnu orientáciu kinetochórových proteínov pri naväzovaní 

deliaceho vretienka na chromozómy. Gregan et at. (2007) identifikovali a pomocou 

fluorescenčnej mikroskopie charaktrizovali, proteínový komplex Mde4/Pcs1, ktorý bráni 

vzniku merotelového naviazania deliaceho vretienka na kinetochóry. Taktiež úloha Mph1 ako 

aj Spo4 a Spo6 v procese regulácie chromozómovej segregácie počas meiózy bola dokázaná 

prostredníctvom fluorescenčnej mikroskopie (Kovacikova et al. 2013). Pomocou mikroskopie 

na živých bunkách a moderných molekulárno-biologických techník sa vedcom podarilo 

sledovať jediný chromozóm a analyzovať jeho architektúru počas meiózy a mitózy (Rumpf et 

al., 2010) ako aj opravu a dynamiku vzniku dvojitých zlomov na DNA počas meiotickej 

rekombinácie (Leland, 2014).   

 

Záver 

Z výsledov práce vyplýva, že vizualizácia priebehu segregácie chromozómov prostredníctvom 

fluorescenčnej mikroskopie je užitočná metodika, poskytujúca nenahraditeľné výstupy 

umožňujúce lepšie pochopenie regulácie bunkového cyklu. V spojení s genetickými a 

biochemickými technológiami je možné porozumieť regulačným mechanizmom 

zabezpečujúcim správny priebeh bunkového cyklu až na molekulárnej úrovni.  
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