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PRESUN EXTERNÝCH STEROLOV "DNU" A TRANSPORT
NOVOSYNTETIZOVANÝCH "VON" PREBIEHA V KVASINKÁCH

SACCHAROMYCES CEREVISIAE ODLIŠNÝMI CESTAMI

Lucia HRONSKÁ, Vlasta KLOBUČNIKOVÁ, Ivan HAPALA
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Steroly sú esenciálne pre rast a životaschopnosť takmer všetkých eukaryotických
buniek.. Väčšina volných sterolov {80- 90%) sa nachádza v plazmatickej membráne buniek.
Vo vnútri buniek sa väčšie množstvá sterolov nachádzajú iba vo forme esterov s mastnými
kyselinami, (v lipjdových časticiach). Pre kvasinky Saccharomyces cerevisíae je typickým
sterolom ergosterol. Dostatočné množstvá ergosterolu môžu kvasinkové bunky zabezpečiť
dvomi spôsobmi: endogénnou syntézou v endoplazmatickom retikule (ER) alebo príjmom
sterolov z vonkajšieho prostredia. V anaeróbnych podmienkach syntéza ergosterolu nie je
možná (na jeho syntézu je potrebný hem a molekulárny kyslík) a jediným zdrojom sterolov
pre rast je príjem z prostredia. Vaeróbnych podmienkach je, naopak, takýto príjem
blokovaný, pričom tento blok je závislý na prítomnosti herna V prvom prípade (pri
endogénnej syntéze) musí byť ergosterol efektívne trasnsportovaný z ER do plazmatickej
membrány (transport smerom „von"). Pri externom zdroji sterolu je výrazné množstvo
prijatého sterolu po príjme do plazmatickej membrány esterifikované v ÉR, existuje teda
transport z plazmatickej membrány do ER (transport smerom „dnu"). Mechanizmus ani
jedného z týchto transportov nie je objasnený. Pre príjem externých sterolov bola okrem
inhibície hernom ukázaná jeho závislosť na sterolovej deplécii buniek.

V našich experimentoch sme v kvasinkách S. cemvisiae sledovali závislosť oboch
smerov transportu sterolov na raste, sterolovej deplécii a prítomnosti hemu. Použili sme
kmeň herni sdísrupciou v géne pre syntézu kyseliny 5-aminolevulovej (5 ALA), ktorá
v neprítomnosti externého prídavku 5 ALA spôsobuje deficienciu na hem a zároveň narušuje
syntézu ergosterolu. Špecifickú inhibíciu syntézy ergosterolu pri normálnej syntéze hemu
sme zabezpečili terbinafínom (inhibitor skvalénepoxidázy) v prítomnosti 5 ALA. Transport
ergosterolu do plazmatickej membrány sme sledovali ako citlivosť buniek k permeabilizácii
v prítomnosti nystatínu. Antimykotikum nystatín indukuje tvorbu permeabilltných pórov
v ptazmatlckej membráne závisle na prítomnosti ergosterolu. Permeabilfzáciu sme
zaznamenávali ako farbenie celých buniek fluorescenčnou značkou propídium iodfdom,
alebo ako indukciu lýzy protopiastov. Príjem externého sterolu sme sledovali aj priamo,
meraním Inkorporácie 1*C-cholesteroIu do buniek a jeho esterifikáciu sme použili ako marker
pre internalizáciu sterolu.

Sledovanie inkorporácie externého sterolu do plazmatickej membrány indukciou
senzitivity k nystatínu ukázalo, že tento transport je závislý výiučne na sterolovej deplécii
membrány nezávisle na raste a prítomnosti hemu. Podobne príjem 1itC-cholesterolu bol
závislý primárne na sterolovej deplécii. Intemalizácla cholesterolu (tvorba eserov) bola
prekvapivo signifikantná aj y nerastových podmienkach pri indukcii syntézy hemu. Naopak
transport novosyntetizovaného ergosterolu z ER do plazmatickej membrány počas 5 hodín
bol pozorovateľný iba v rastových podmienkach (už po 1 hodine), pričom samotná syntéza
ergosterolu v oboch prípadoch bežala efektívne (sledovaná inkorporáciou 14C- acetátu do
ergosterolu). Takáto diferenciálna závislosť príjmu externého sterolu a inkorporácie
novosyntetizovaného ergosterolu do plazmatickej membrány na raste naznačuje, že
transport steroiov „von" a transport externých sterolov „dnu" ide v kvasinkách zásadne
rozdielnymi cestami.
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