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WYKAZ SKRÓTÓW I SYMBOLI  

 

 

 

CWI  szlak sygnałowy związany z integralnością ściany komórkowej  

(ang. Cell Wall Integrity Pathway)  

DHE   dihydroetydyna  

DHR-123  dihydrorodamina 123 

EDTA   kwas etylenodiaminotetraoctowy 

EMM2  minimalne medium hodowlane (ang. Edinburgh Minimal Medium) 

ESR   wspólna odpowiedź na stres środowiskowy  

  (ang. Environmental Stress Response)  

GDH/TPI  dehydrogenaza fosfoglicerynowa/izomeraza triozofosforanowa  

HET   4-amino-5-hydroksymetylo-2-pirymidyna  

HMP  5-(2-hydroksyetylo)-4-metylotiazol  

HSP   białko szoku cieplnego (ang. Heat Shock Protein) 

MPA   kwas metafosforowy  

NADH   zredukowany dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy  

OD   gęstość optyczna  

PPP   szlak pentozofosforanowy  

RNS  wolne rodniki azotowe  

ROS   wolne rodniki tlenowe 

RT-HPLC  wysokosprawna chromatografia cieczowa w odwróconym układzie faz  

TA   tiamina  

TCA   kwas trichlorooctowy  

TDP   difosforan tiaminy  

TMP  monofosforan tiaminy  

TRIS   tris(hydroksymetylo)aminometan  

WT   szczep typu dzikiego  

YPD   podstawowe medium do hodowli drożdży   



 

STRESZCZENIE  

 

 

 

Tiamina (witamina B1) jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wszystkich 

organizmów żywych, lecz tylko rośliny i drobnoustroje są zdolne do jej biosyntezy, 

podczas gdy pozostałe organizmy muszą ją otrzymywać wraz z pokarmem. 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu tiaminy jest szczególnie ważne, gdyż jej 

długotrwałe niedobory mogą prowadzić do groźnych schorzeń, dotyczących głównie 

układu nerwowego oraz układu krążenia, a przy braku leczenia nawet do śmierci. 

Najlepiej poznaną funkcją tiaminy jest rola jej pochodnej, difosforanu tiaminy (TDP)  

w podstawowym metabolizmie komórkowym, w którym pełni ona rolę kofaktora dla 

wielu kluczowych enzymów, uczestniczących między innymi w cyklu Krebsa oraz szlaku 

pentozofosforanowym. Obecnie pojawiły się dowody, że tiamina bierze również udział 

w odpowiedzi na warunki stresu abiotycznego w roślinach oraz pełni funkcję cząsteczki 

sygnałowej, tzw. „alarmonu” w odniesieniu do ludzkich komórek układu nerwowego. 

Co więcej, pojawiły się także informacje, że tiamina może wykazywać bezpośrednie 

właściwości antyoksydacyjne i tym samym wpływać na stan wewnątrzkomórkowej 

równowagi oksydacyjno-redukcyjnej.  

Głównym celem niniejszej pracy było zatem wykazanie ochronnego działania 

tiaminy w warunkach stresu abiotycznego (ze szczególnym uwzględnieniem stresu 

oksydacyjnego) na przykładzie jednokomórkowych drożdży Saccharomyces cerevisiae. 

Podjęto także próbę scharakteryzowania systemu transportu tiaminy w tych 

warunkach z zastosowaniem odpowiednich szczepów delecyjnych, jak również 

wytypowano czynniki mogące wpływać na regulację obserwowanego ochronnego 

działania tiaminy. Ponieważ zastosowany model drożdżowy reprezentuje grupę 

mikroorganizmów o stosunkowo niskiej odporności na warunki stresu, 

przeprowadzono też oznaczenia roli tiaminy z użyciem znacznie bardziej odpornych na 

stres, patogennych drożdżaków z rodzaju Candida.  
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Wstępna charakterystyka wykazała różnice w tempie wzrostu hodowli 

prowadzonych w warunkach różnej dostępności tiaminy, pogłębiające się wyraźnie  

w wyniku działania stresu oksydacyjnego. Analiza enzymów zależnych od TDP jako 

kofaktora wykazała, że w stresie, w warunkach niedoboru tiaminy, ekspresja genów 

kodujących poszczególne enzymy jest zwiększona w porównaniu do warunków pełnej 

dostępności tiaminy w medium hodowlanym. Uzyskane wyniki potwierdziły zatem 

udział enzymów zależnych od TDP, a tym samym rolę TDP, w odpowiedzi na stan stresu 

komórkowego. Aby stwierdzić, czy tiamina może pełnić rolę ochronną także niezależnie 

od swojej funkcji kofaktorowej, przeprowadzono analizę jej wpływu na potencjał 

antyoksydacyjny komórek drożdży. W tej części badań wykazano, iż niedobór tiaminy 

koreluje ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wybrane enzymy antyoksydacyjne, 

zwłaszcza w cytozolu i mitochondriach, a tym samym wpływa na stan równowagi 

redoks w komórce. Co więcej, w tych warunkach odnotowano także wyraźnie 

zwiększoną produkcję reaktywnych form tlenu (ROS) oraz podwyższony poziom 

oksydacji białek. Obecność tiaminy natomiast nie tylko obniżała poziom ROS, ale także 

obniżała poziom aktywacji komórkowej puli enzymów antyoksydacyjnych. W celu 

wykazania czy obserwowana protekcyjna funkcja tiaminy jest niezależna od funkcji 

kofaktorowej, oznaczono poziom stresu komórkowego w warunkach, w których ilość 

TDP wydaje się wystarczająca do zabezpieczenia funkcji enzymów TDP-zależnych, lecz 

ilość tiaminy w formie niezwiązanej jest wciąż znikoma. Zarówno badanie wzrostu 

komórek jak i poziomu produkcji wolnych rodników potwierdziły brak wpływu TDP na 

obserwowane zmiany.  

Kolejna część badań obejmowała charakterystykę systemu transportu tiaminy  

w warunkach stresu. Mimo, że nie zaobserwowano jego zwiększonej podatności na 

działanie badanych czynników stresowych, to jednak analiza mutantów transportu  

w kontekście produkcji wolnych rodników oraz poziomu markerów stresu dostarczyła 

kolejnych dowodów na to, że to tiamina a nie TDP ma dominujące znaczenie  

w wypełnianiu jej funkcji ochronnych. Z kolei zastosowanie odpowiednich mutantów 

regulatorowych potwierdziło zaangażowanie w obserwowaną odpowiedź obu 

głównych ścieżek sygnałowych komórek S. cerevisiae, zależnych odpowiednio od białek 

Hog1 i Yap1. Dodatkowo, przeszukanie sekwencji promotorowych genów związanych  
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z metabolizmem tiaminy oraz odpowiednie analizy poziomu markerów stresu, 

pozwoliły wytypować czynniki transkrypcyjne: Stb5, Skn7 oraz Sko1, jako potencjalne 

regulatory tej odpowiedzi.  

Dla porównania, przeprowadzono także analizę wpływu tiaminy na odpowiedź 

stresową u drożdżaków z rodzaju Candida, które egzystując w roli komensali  

w kontakcie z komórkami gospodarza miały szanse wypracować ulepszony komórkowy 

potencjał antyoksydacyjny. Zaobserwowano między innymi, że większość spośród 

badanych gatunków wykazuje bardzo ścisłą kontrolę pobierania tiaminy, której poziom 

komórkowy niezależnie od zwiększonej dostępności w środowisku utrzymuje się na 

stałym poziomie 1,4 µM. Wszystkie gatunki natomiast wykazywały znaczne 

ograniczenie wzrostu w warunkach braku dostępności tiaminy, co sugeruje ich 

mniejszą zdolność do biosyntezy tiaminy w porównaniu do S. cerevisiae. Dodatkowo, 

analiza wpływu obecności tiaminy na drożdżaki z rodzaju Candida nie potwierdziła 

obserwowanego u Saccharomyces obniżenia ekspresji wybranych markerów stresu, 

chociaż w warunkach tych również dochodziło do zmniejszenia poziomu wolnych 

rodników. W przeciwieństwie do S. cerevisiae zaobserwowano ponadto zwiększoną 

ekspresję genu transketolazy u wszystkich gatunków Candida oraz zwiększoną 

akumulację tiaminy w warunkach stresu oksydacyjnego u C. glabrata oraz C. tropicalis.  

Niewątpliwie najważniejszym osiągnięciem niniejszej pracy jest potwierdzenie 

protekcyjnych właściwości tiaminy również w odniesieniu do drożdży i wykazanie ich 

przynajmniej częściowej niezależności od funkcji kofaktorowej. Ponadto, dzięki 

charakterystyce systemu transportu oraz roli potencjalnych czynników regulatorowych 

w obserwowanej odpowiedzi udało się stworzyć pełny obraz funkcjonowania tiaminy 

w stresie dla modelowych drożdży S. cerevisiae. Analiza z udziałem drożdżaków  

z rodzaju Candida pozwoliła dodatkowo wykazać zróżnicowany charakter tej 

odpowiedzi.  

 

  



 

SUMMARY  

 

 

 

Thiamine (vitamin B1) is an essential molecule for the proper functioning of all 

living organisms but only plants and microorganisms are capable of its biosynthesis, 

while other organisms must acquire it with food. Ensuring adequate levels of thiamine 

is especially important as its prolonged deficiency can lead to severe dysfunctions, 

affecting mainly the nervous and cardiovascular systems. Thiamine is known mainly 

because of the role of its derivative, thiamine diphosphate (TDP), in the basic cellular 

metabolism, where it serves as a cofactor for a number of key enzymes, like 

transketolase or pyruvate dehydrogenase. Currently, it has also been reported that 

thiamine can be involved in the response to abiotic stress conditions in plants and 

functions as a signaling molecule called alarmone in relation to human nervous system. 

Moreover, it is suggested that thiamine may possess also direct antioxidant properties, 

and thus, it can influence the state of intracellular redox balance. 

The main objective of this study was to demonstrate the protective effect of 

thiamine under abiotic stress conditions (with particular regard to oxidative stress) 

using a unicellular yeast Saccharomyces cerevisiae as a model organism. An attempt 

was made also to characterize the thiamine transport system under these conditions, 

utilizing appropriate deletion strains, as well as identification of the main regulatory 

factors affecting the observed action of thiamine. As baker’s yeast S. cerevisiae 

represent an organism with relatively low resistance to stress, additional study was 

performed with regard to much more resistant to stress, pathogenic Candida species. 

The preliminary study showed significant differences in the growth rate of yeast 

cultures depending on the thiamine availability, especially after oxidative stress 

treatment. Analysis of the expression of genes that encode the main TDP-dependent 

enzymes revealed, that under stress conditions, the mRNA levels are much higher 

when cells are deficient in thiamine, confirming the involvement of TDP in response to 

cellular stress. In order to determine whether thiamine can fulfill its protective action 



 
15 SUMMARY 

independently of the cofactor form, the analysis of its impact on the antioxidant 

potential of yeast cells was made. The results showed that thiamine deficiency is 

correlated with an increased demand for selected antioxidant enzymes, particularly in 

the cytosol and mitochondria, and thus affects the redox balance within the cell. 

Furthermore, under these conditions, the production of reactive oxygen species (ROS) 

and protein oxidation were also increased. On the other hand, the presence  

of thiamine, not only reduced the level of ROS but also downregulated the cellular 

pool of antioxidant enzymes. To establish whether the observed thiamine function is 

independent of the function of cofactor, the cellular stress level was determined also 

under conditions where the amount of TDP is probably sufficient to protect the 

function of TDP-dependent enzymes, but the amount of free thiamine is still negligible. 

The analyses of cell growth and free radical production confirmed at least partial 

independence of TDP. 

Another part of the study involved the characteristics of thiamine transport 

system in yeast cells subjected to abiotic stresses. Although the susceptibility of this 

system to stress was not observed, the analysis of deletion strains in the context of the 

production of free radicals and stress markers provided further evidence that  

it is thiamine and not TDP that plays the dominant role in fulfilling its protective 

function. The use of appropriate regulatory mutants confirmed the involvement of two 

main pathways (HOG and YAP) in the observed response. In addition, screening of the 

promoter regions of thiamine-associated genes and appropriate analysis of the levels 

of stress indicators, resulted in selecting three transcription factors: Stb5, Skn7 and 

Sko1, as potential regulators of this response. 

The analysis of thiamine protective effects was also performed in Candida species, 

that through repetitive contact with host cells, had a chance to develop an improved 

cellular antioxidant potential. Most of the Candida species showed a very strict control 

of intracellular thiamine level, regardless of its increased availability. On the other 

hand, all species grew very poorly in the absence of thiamine, suggesting  

a reduced ability for its biosynthesis when compared to S. cerevisiae. Additionally, in 

contrast to Saccharomyces cells, thiamine did not seem to reduce the expression  

of selected stress markers, although it also lowered the level of free radicals under 
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these conditions. All Candida species showed also an upregulated expression  

of transketolase, while C. glabrata and C. tropicalis had an increased accumulation  

of thiamine and elevated ROS level under oxidative stress. 

The most important achievement of this study was the confirmation that 

protective thiamine effects also apply to the yeast model and that they are at least 

partially independent of the cofactor function. In addition, thanks to the characteristics 

of the transport system and the role of potential regulatory factors in the observed 

thiamine action, a complete picture of the functioning of thiamine under stress 

conditions for the model yeast S. cerevisiae was made. Analysis with the pathogenic 

Candida species revealed also the diverse nature of the response. 

  



 

WPROWADZENIE  

 

 

 

1.  Tiamina i jej znaczenie  

Tiamina (witamina B1) jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wszystkich 

organizmów żywych. Podobnie jak inne witaminy z grupy B, bierze udział  

w podstawowych przemianach metabolicznych komórki, stanowiąc ważny element  

homeostazy organizmu (Fairfield i Fletcher, 2002). Tiamina została odkryta przez 

holenderskiego lekarza Christiaana Eijkmana, a po raz pierwszy wyizolowana z otrębów 

ryżowych przez polskiego biochemika Kazimierza Funka w 1911 roku (Wuest, 1962). 

Struktura chemiczna tiaminy została ustalona ponad 20 lat później, przede wszystkim 

dzięki opracowaniu skutecznej metody jej oczyszczania z komórek drożdży (Williams  

i Cline, 1936). Wykazano wówczas, że cząsteczka tiaminy zbudowana jest z dwóch 

pierścieni heterocyklicznych (Rys. 1), tworzących odpowiednio układ pirymidynowy 

oraz tiazolowy, połączonych ze sobą krótkim mostkiem metylenowym. Ze względu na 

niezrównoważony ładunek dodatni zlokalizowany na atomie azotu w pierścieniu 

tiazolowym, cała cząsteczka ma ładunek dodatni i tworzy sole tiazoloniowe.   

 

Rys. 1. Wzór strukturalny cząsteczki tiaminy. Na schemacie wyróżniono charakterystyczne elementy 

budowy, a także miejsce przyłączenia grupy fosforanowej, które umożliwia tworzenie aktywnych 

biologicznie pochodnych.  
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Pomimo stosunkowo prostej budowy, do biosyntezy tiaminy zdolne są wyłącznie 

rośliny, mikroorganizmy oraz niektóre grzyby (Begley i wsp., 1999; Roje, 2007; 

Kowalska i Kozik, 2008). Dla ludzi i zwierząt tiamina jest substancją egzogenną  

i musi być dostarczana do organizmu wraz z pokarmem. Zapotrzebowanie na tiaminę 

zależy od wielu czynników, takich jak wiek, płeć, aktywność fizyczna oraz ilość 

węglowodanów w diecie, przy czym dla dorosłego człowieka zalecane dzienne spożycie 

tiaminy mieści się zazwyczaj w zakresie od 1,1 do 1,4 mg (Mahan i wsp., 2012). Tiamina 

występuje w wielu różnych źródłach pokarmu, wśród których do najbogatszych należą 

drożdże oraz wątroba, jednak w procesie żywienia zdecydowanie najważniejszą rolę 

odgrywają produkty zbożowe. Ze względu na znaczne straty tiaminy w procesach 

przemiału zbóż, czy też obróbki termicznej, wiele produktów zbożowych jest w nią 

dodatkowo wzbogacanych (Nozue i wsp., 2013).  

Zapewnienie prawidłowego poziomu tiaminy w organizmie jest szczególnie ważne, 

gdyż już krótkotrwałe niedobory mogą prowadzić do utraty wagi, problemów  

z koncentracją, drżenia mięśni, czy zaburzeń trawienia. Długotrwały stan deficytu może 

mieć znacznie poważniejsze konsekwencje, prowadząc między innymi do zaburzeń 

pracy układu krążenia oraz układu nerwowego, a w konsekwencji nawet do śmierci 

(Martin i wsp., 2003). Do najlepiej poznanych zespołów chorobowych związanych  

z silnym niedoborem tiaminy należą (Małecka i Poprawski, 2006):  

 choroba beri-beri, w przypadku której wyróżnia się postać „mokrą” choroby, 

obejmującą schorzenia układu krążenia, takie jak wzrost ciśnienia tętniczego  

i obrzęki obwodowe, a także postać „suchą”, związaną głównie z polineuropatiami 

obwodowymi;  

 zespół Soshina, inaczej zwany piorunującą postacią choroby beri-beri, cechujący się 

ostrą niewydolnością serca oraz obrzękami płuc;  

 zespół Wernickego-Korsakowa, związany przede wszystkim z zaburzeniami pracy 

układu nerwowego, prowadzącymi do porażenia mięśni gałki ocznej, ataksji oraz 

problemów z pamięcią.  

Obecnie, ze względu na większą świadomość społeczną dotyczącą zasad 

prawidłowego żywienia, a także powszechnie stosowaną fortyfikację produktów 

zbożowych, stany ciężkiego niedoboru tiaminy u przeciętnego człowieka występują 
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rzadko. Wciąż jednak istnieją grupy szczególnego ryzyka, do których należą przede 

wszystkim osoby nadużywające alkoholu, chorzy na cukrzycę, pacjenci pooperacyjni,  

a także pacjenci z przewlekłymi chorobami układu krążenia (Zenuk i wsp., 2003). 

Problemy niedoboru tiaminy mogą jednak wystąpić również u osób zdrowych, głównie 

osób w podeszłym wieku, kobiet w czasie laktacji lub osób stosujących dietę mało 

zróżnicowaną i bogatą w proste węglowodany (Sriram i wsp., 2012).  

Niedobór tiaminy wiąże się także z chorobami o podłożu genetycznym, z których 

najbardziej znaną jest zespół TRMA (ang. Thiamine-Responsive Megaloblastic Anemia 

Syndrome), łączący objawy anemii, cukrzycy oraz zaburzeń słuchu i odpowiadający na 

leczenie wysokimi dawkami tiaminy (Fleming i wsp., 1999). Zespół TRMA jest wynikiem 

mutacji w genach kodujących rodzinę transporterów tiaminy, SLC19A, 

odpowiedzialnych za jej pobieranie ze światła przewodu pokarmowego,  

i dalszy transport do wnętrza komórek całego organizmu (Ganapathy i wsp., 2004). 

Badania objawów anemii u pacjentów z syndromem TRMA, poza bardziej oczywistą 

rolą tiaminy w metabolizmie DNA i syntezie hemu, wskazują także na udział tiaminy  

w procesach hematopoezy na poziomie różnicowania komórek macierzystych 

(Bazarbachi i wsp., 1998).  

Innymi schorzeniami, w leczeniu których z powodzeniem stosuje się wysokie dawki 

tiaminy, są cukrzyca oraz choroba Alzheimera. W obu przypadkach zaobserwowano 

wpływ tiaminy na poprawę metabolizmu glukozy oraz łagodzenie skutków stresu 

oksydacyjnego (Gibson i Blass, 2007; Thornalley i wsp., 2007). Powyższe efekty mogą 

wynikać przede wszystkim ze zwiększenia wydajności metabolizmu węglowodanów  

z racji kofaktorowej funkcji difosforanu tiaminy (TDP), jednak nie wyklucza się również 

możliwości bezpośredniego działania antyoksydacyjnego samej tiaminy (Gibson  

i Zhang, 2002). Wykazano także protekcyjne działanie tiaminy w zatruciach związkami 

ołowiu poprzez chelatację jonów tego metalu przez pierścień pirymidynowy tiaminy,  

a w konsekwencji jego zwiększone usuwanie z organizmu (Reddy i wsp., 2010). Należy 

zaznaczyć przy tym, że terapeutyczne ilości tiaminy podawane pacjentom, 

przekraczające wielokrotnie poziom jej zapotrzebowania dobowego, nie powodowały 

przy tym skutków ubocznych w wyniku przedawkowania, głównie dzięki wysokiej 
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rozpuszczalności tiaminy w wodzie i jej efektywnemu usuwaniu z organizmu (Małecka  

i Poprawski, 2006).  

1.1.  Wybrane pochodne tiaminy i ich funkcje  

Opisane powyżej zależności pomiędzy dostępnością tiaminy a różnymi stanami 

patologicznymi wskazują na znaczną różnorodność funkcji pełnionych przez tę 

witaminę w organizmie. Przynajmniej częściowo wiąże się to z możliwością jej 

występowania w formie pochodnych o zróżnicowanym poziomie fosforylacji, które 

mogą odgrywać odmienne role biologiczne (Bettendorff i Wins, 2009; Tylicki  

i Siemieniuk, 2011). Do najważniejszych pochodnych tiaminy należą jej następujące 

estry fosforanowe: monofosforan tiaminy (TMP), difosforan tiaminy (TDP), trifosforan 

tiaminy (TTP), a także niedawno odkryta pochodna adenylowa trifosforanu tiaminy, 

zwana adenozynotrifosfotiaminą (AThTP).  

1.1.1. Monofosforan tiaminy (TMP)  

TMP jest obecny w komórkach zwykle w niewielkich stężeniach i uznawany jest za 

formę nieaktywną biologicznie. Jest on pierwszym dwupierścieniowym produktem 

szlaku biosyntezy tiaminy i pełni ważną rolę w utrzymaniu prawidłowej puli związków 

tiaminy w komórce, decydując o ich bezpośredniej dostępności (Rąpała-Kozik i wsp., 

2009). Dotychczas nie zidentyfikowano specyficznej fosfatazy TMP, zatem 

defosforylacja do wolnej tiaminy odbywa się prawdopodobnie wyłącznie z udziałem 

niespecyficznych fosfataz (Nosaka, 2006).  

1.1.2. Difosforan tiaminy (TDP)  

Zdecydowanie najlepiej poznaną pochodną tiaminy jest TDP, pełniący rolę 

kofaktora dla wielu kluczowych enzymów komórkowych (Rys. 2). Wśród nich znajdują 

się przede wszystkim enzymy uczestniczące w przemianach węglowodanów, które 

można podzielić na trzy funkcjonalne grupy: (i) transketolazy, (ii) dekarboksylazy 

pirogronianu oraz (iii) podjednostki E1 kompleksów dehydrogenazy pirogronianowej 

oraz α-ketoglutaranu (Hohmann i Meacock, 1998).   
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Transketolaza jest jednym z enzymów szlaku pentozofosforanowego (PPP, ang. 

Pentose Phosphate Pathway), będącego źródłem wielu ważnych metabolitów 

komórkowych. Przede wszystkim dostarcza on pięciowęglowe cukry do budowy 

kwasów nukleinowych i metabolity do szlaku glikolizy, a także generuje główną siłę 

redukcyjną komórki w postaci NADPH (Schenk i wsp., 1998). U drożdży S. cerevisiae 

zidentyfikowano dwie izoformy transketolazy, kodowane odpowiednio przez geny 

TKL1 i TKL2, z których głównie znaczenie ma białko Tkl1, odpowiadające za ponad 90% 

całkowitej aktywności tych enzymów (Schaaff-Gerstenschläger i wsp., 1993).   

 

Rys. 2. Udział enzymów TDP-zależnych w podstawowych szlakach metabolizmu węglowodanów  

w komórce drożdży S. cerevisiae. KGDH – kompleks dehydrogenazy α-ketoglutaranu, PDH – kompleks 

dehydrogenazy pirogronianu, Pdc – dekarboksylaza pirogronianu, Tkl – transketolaza. Linie przerywane 

oznaczają reakcje o przebiegu wieloetapowym.  

Dekarboksylaza pirogronianu katalizuje pierwszy etap fermentacji, w której 

głównym produktem jest etanol. Enzym ten występuje wyłącznie u organizmów 

zdolnych do procesu fermentacji alkoholowej, zatem jest nieobecny w komórkach 

ludzkich. W komórkach drożdży zidentyfikowano trzy wysoce homologiczne geny 

kodujące dekarboksylazę pirogronianu, PDC1, PDC5 oraz PDC6, a najwyższą aktywność 

enzymatyczną w warunkach fizjologicznych wykazuje izoforma Pdc1 (Hohmann  

i Cederberg, 1990).  
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Kolejną grupę enzymów TDP-zależnych stanowią mitochondrialne kompleksy 

dehydrogenazy α-oksokwasów, pełniące kluczową rolę w przemianach cyklu Krebsa. 

Dehydrogenaza pirogronianu (PDH) dostarcza do niego główny substrat, acetylo-CoA, 

natomiast dehydrogenaza α-ketoglutaranu (KGDH) jest bezpośrednio zaangażowana  

w jego reakcje i stanowi ważny element regulacji przepływu metabolitów tego cyklu 

(Bunik i Fernie, 2009). Oba kompleksy dehydrogenaz zbudowane są z trzech różnych 

enzymów składowych, oznaczonych jako podjednostki E1, E2 oraz E3. Właściwa 

aktywność dehydrogenazy oraz miejsce wiązania TDP zlokalizowane są  

w podjednostkach E1, kodowanych u drożdży odpowiednio przez geny PDA1 i KGD1 

(Hohmann i Meacock, 1998).     

TDP jest także kofaktorem dla kompleksu dehydrogenazy α-oksokwasów  

o rozgałęzionych łańcuchach (ILV2), zaangażowanego bezpośrednio w syntezę 

wybranych aminokwasów. U bakterii zidentyfikowano też inne enzymy zależne od TDP, 

biorące udział między innymi w alternatywnych procesach syntezy ATP (Tittmann  

i wsp., 2000).  

Poza funkcją kofaktorową, TDP może także brać udział w regulacji ekspresji białek, 

stanowiąc główny element swoistych systemów zwanych ryboprzełącznikami  

(ang. riboswitch). Nazwą tą określa się fragmenty mRNA, zawierające specyficzne 

miejsca wiązania dla wybranych metabolitów komórkowych, które po przyłączeniu 

mogą działać jako terminatory transkrypcji lub inhibitory translacji (Cheah i wsp., 

2007). Ryboprzełączniki oparte na wiązaniu TDP są jednymi z najczęściej spotykanych  

w naturze, a zidentyfikowano je między innymi w obrębie mRNA genów 

zaangażowanych w proces biosyntezy tiaminy: thiM u bakterii Escherichia coli oraz 

THIC u roślin Arabidopsis thaliana (Raschke i wsp., 2007; Rentmeister i wsp., 2007). 

Wciąż jednak nie wykryto ryboprzełączników w komórkach drożdży.  

1.1.3. Trifosforan tiaminy (TTP) oraz adenozynotrifosfotiamina (AThTP) 

Zarówno TTP, jak i jego adenylowa pochodna, wydają się być przede wszystkim 

odpowiedzialne za funkcje sygnałowe w warunkach stresu. Ich zwiększoną akumulację 

w odpowiedzi na niedobór źródeł węgla lub azotu wykazano dotychczas wyłącznie  

w odniesieniu do organizmów bakteryjnych, jednak pochodne te obecne są również  
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w komórkach ludzkich (Lakaye i wsp., 2004; Gigliobianco i wsp., 2010). 

Zaobserwowano także zdolność TTP do fosforylacji innych białek, co mogłoby 

przemawiać za regulatorową rolą tej cząsteczki i jej potencjalnym udziale w szlakach 

przekazywania sygnału (Nghiêm i wsp., 2000). W preparatach z wątroby ptaków oraz 

myszy zidentyfikowano również pochodną adenylową difosforanu tiaminy (AThDP), 

jednak zarówno jej rola, jak i możliwość występowania w komórkach ludzkich 

pozostają nieznane (Frédérich i wsp., 2009).  

1.2.  Metabolizm tiaminy w komórkach drożdży S. cerevisiae  

Rośliny wyższe, drobnoustroje oraz niektóre grzyby posiadają zdolność biosyntezy 

tiaminy, przy czym proces ten jest ściśle regulowany dostępnością tiaminy  

w środowisku. W przypadku, gdy znajduje się ona w otoczeniu, pobieranie tiaminy 

zdecydowanie dominuje nad jej wytwarzaniem na drodze biosyntezy (Iwashima i Nose, 

1976; Kawasaki i wsp., 1990). Oba procesy są stosunkowo dobrze poznane  

u drożdży S. cerevisiae, u których zidentyfikowano i scharakteryzowano kilkanaście 

białek związanych z metabolizmem tiaminy.  

1.2.1.  Proces biosyntezy tiaminy  

U wszystkich organizmów zdolnych do biosyntezy tiaminy, ogólny przebieg tego 

procesu jest zbliżony i polega na niezależnym tworzeniu komponenty pirymidynowej 

(difosforanu 4-amino-5-hydroksymetylo-2-metylopirymidyny, HET-PP) oraz tiazolowej 

(fosforanu 5-(2-hydroksyetylo)-4-metylotiazolu, HET-P), a następnie ich połączeniu  

z wytworzeniem monofosforanu tiaminy (Rys. 3) (Camiener i Brown, 1960). Główna 

różnica między organizmami prokariotycznymi a pozostałymi przeprowadzającymi 

biosyntezę tiaminy dotyczy natomiast sposobu jej przekształcenia do TDP. U niektórych 

bakterii, TMP jest bezpośrednio fosforylowany do TDP, podczas gdy pozostałe 

organizmy muszą najpierw przeprowadzić defosforylację TMP do tiaminy, aby dopiero 

później difosforylować ją do TDP (Begley i wsp., 1999).   

W komórkach drożdży S. cerevisiae, synteza pierwszego z układów 

heterocyklicznych cząsteczki tiaminy, HET-P, odbywa się w cytozolu przy udziale 

specyficznego enzymu, syntazy HET-P (Thi4), a substratami w tej reakcji są fosforan-5-
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pentulozy, cysteina oraz glicyna (Chatterjee i wsp., 2011). Wśród cząsteczek cukrów 

mogących brać udział w reakcji, zidentyfikowano rybulozo-5-fosforan oraz ksylulozo-5-

fosofan, co stanowi interesujące połączenie tej reakcji z przemianami szlaku 

pentozofosforanowego (Hohmann i Meacock, 1998). Donorem układu pięcio-

węglowego może być również NAD+, dla którego reakcja przebiega z uwolnieniem 

amidu kwasu nikotynowego, stanowiąc z kolei nawiązanie do szlaku biosyntezy 

witaminy B3 (Chatterjee i wsp., 2007). Najnowsze badania podkreślają także rolę 

enzymu Thi4 jako białka samobójczego (ang. suicide enzyme), będącego raczej typem 

substratu w przeprowadzanej przez siebie reakcji a nie wyłącznie katalizującym  

ją enzymem (Chatterjee i wsp., 2011).  

 

Rys. 3. Biosynteza, pobieranie oraz dalsze wykorzystanie tiaminy na przykładzie komórki drożdży  

S. cerevisiae – schemat uproszczony. TMP, TDP, TTP, AThTP – ufosforylowane pochodne tiaminy, HET-P 

– fosforan 5-(2-hydroksyetylo)-4-metylotiazolu, HMP-PP – difosforan 4-amino-5-hydroksymetylo-2-

metylopirymidyny, PLP – fosforan-5-pirydoksalu, Thi4 – syntaza HET-P, Thi5 – syntaza HMP-P, Thi6 – 

syntaza monofosforanu tiaminy/kinaza HET, Thi80 – pirofosfokinaza tiaminy, Thi7 – transporter tiaminy, 

Tpc1 – przenośnik TDP, ILV2 – kompleks dehydrogenazy α-oksokwasów o rozgałęzionych łańcuchach. 

Nazwy pozostałych enzymów TDP-zależnych podano w opisie do Rys. 2.  
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Nieco bardziej zagadkowa była przez długi czas synteza układu pirymidynowego, 

której kluczowy enzym, syntazę HMP-P (Thi5), scharakteryzowano dopiero w 2012 

roku (Coquille i wsp., 2012). Substratami do reakcji prowadzonej przez białko Thi5 są 

histydyna oraz fosforan-5-pirydoksalu (PLP), przy czym PLP stanowi kolejny łącznik  

z metabolizmem innej witaminy z grupy B, tym razem witaminy B6 (Nosaka, 2006). 

Produktem reakcji jest HMP-P, który następnie ulega fosforylacji do HMP-PP przy 

udziale specyficznej kinazy HMP-P (Thi20). Należy zaznaczyć, że białko Thi5 jest 

kodowane w komórkach S. cerevisiae przez grupę czterech genów o bardzo wysokiej 

homologii, THI5/11/12/13, a samo białko prawdopodobnie również należy do białek 

samobójczych, katalizujących reakcję wyłącznie dla jednej cząsteczki substratu 

(Coquille i wsp., 2012).   

Komórki drożdży wykształciły ponadto szlak umożliwiający odzyskiwanie obu 

prekursorów do syntezy tiaminy. Zarówno HET jak i HMP mogą być pobierane  

z otoczenia, a następnie fosforylowane przy użyciu specyficznych enzymów na drodze 

tzw. ścieżki ratunkowej (ang. salvage pathway). W przypadku HET, reakcję tę katalizuje 

białko Thi6, posiadające aktywność kinazy tiazolu (Nosaka i wsp., 1994), natomiast 

fosforylację HMP przeprowadza białko Thi20, które następnie przekształca HMP-P do 

podwójnie ufosforylowanego prekursora tiaminy, HMP-PP (Kawasaki i wsp., 2005).   

Kondensacja obu komponent z utworzeniem TMP odbywa się przy udziale enzymu 

Thi6, posiadającego tym samym podwójną aktywność enzymatyczną – syntazy TMP 

oraz wspomnianej wcześniej kinazy tiazolu (Nosaka i wsp., 1994). W komórkach 

drożdży, cząsteczka TMP nie może być bezpośrednio przekształcona do TDP – najpierw 

jest zatem defosforylowana, prawdopodobnie pod wpływem niespecyficznych 

fosfataz, a następnie ulega pirofosforylacji do TDP. Za tę ostatnią reakcję 

odpowiedzialna jest pirofosfokinaza tiaminy (Thi80), podlegająca konstytutywnej 

ekspresji niezależnie od obecności tiaminy w otoczeniu (Nosaka i wsp., 1993; Baker  

i wsp., 2001; Kowalska i Kozik, 2008).   

1.2.2.  System pobierania i transportu tiaminy  

System pobierania tiaminy w komórkach S. cerevisiae jest oparty przede wszystkim 

na dwóch białkach. Pierwszym z nich jest kwaśna fosfataza (Pho3), zlokalizowana  
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w przestrzeni peryplazmatycznej i odpowiedzialna za defosforylację estrów tiaminy, 

TMP oraz TDP. Drugim białkiem jest zlokalizowany w błonie komórkowej właściwy 

przenośnik tiaminy (Thi7), rozpoznający układ pirymidynowy i transportujący tiaminę 

wyłącznie w postaci nieufosforylowanej (Meyhack i wsp., 1982; Enjo i wsp., 1997; 

Singleton, 1997). Tym samym, oba białka współdziałają w celu zapewnienia 

optymalnego poziomu tiaminy w komórce.  

Jak wspomniano powyżej, cząsteczki HET oraz HMP mogą również być pobierane  

z otoczenia. Pierwsza z nich może przedostawać się do wnętrza komórki przez błonę 

komórkową na zasadzie dyfuzji, natomiast cząsteczka HMP korzysta w tym celu  

z przenośnika dla tiaminy, białka Thi7 (Iwashima i wsp., 1986).  

Ze względu na istotne funkcje kofaktorowe jakie pełni TDP między innymi  

w połączeniu z mitochondrialnymi dehydrogenazami, komórki wykształciły również 

efektywny system transportu TDP z miejsca jego powstania – cytozolu, do 

mitochondriów. Białkiem pełniącym tę funkcję jest białko Tpc1, zidentyfikowane 

zarówno w komórkach drożdży jak i u innych organizmów (Marobbio i wsp., 2002; 

Frelin i wsp., 2012). 

1.2.3.  Regulacja poziomu tiaminy i jej estrów w komórce drożdży  

Zarówno proces biosyntezy, jak i wewnątrzkomórkowy poziom tiaminy i jej 

estrów, podlegają w komórkach drożdży ścisłej kontroli (Kawasaki i wsp., 1990), co jest 

związane z wysokim kosztem wytworzenia tiaminy na drodze syntezy de novo, 

równoważnym energii aż pięciu cząsteczek ATP (Nosaka, 2006).  

W przypadku bakterii, roślin wyższych oraz niektórych grzybów strzępkowych,  

w regulację tę zaangażowane są w znacznej mierze ryboprzełączniki, oparte na 

wiązaniu TDP i hamowaniu ekspresji wybranych białek (Rentmeister i wsp., 2008).  

U drożdży, główną rolę w kontroli metabolizmu tiaminy wydają się odgrywać 

pozytywne czynniki transkrypcyjne, białka Thi2, Thi3 oraz Pdc2 (Hohmann i Meacock, 

1998). Wykazano, że mogą one tworzyć wspólny kompleks, a następnie oddziaływać  

z innymi czynnikami transkrypcyjnymi lub bezpośrednio z sekwencjami regulatorowymi 

genów biosyntezy. W sekwencji genu Thi3 zidentyfikowano ponadto miejsce wiązania 

TDP, pozwalające na dodatkową modulację procesu transkrypcji genów (Nishimura  
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i wsp., 1992; Nosaka, 2006). Poza pozytywnymi czynnikami regulacyjnymi, proces 

biosyntezy kontrolowany jest także w sposób negatywny poprzez zależną od NAD+ 

deacetylazę histonów (Hst1) oraz w mniejszym stopniu białko regulatorowe Sir2  

(Li i wsp., 2010).  

Postuluje się ponadto, że częściową rekompensatą za brak ryboprzełączników  

u drożdży może być zastosowanie w procesie biosyntezy enzymów samobójczych, 

zdolnych do reakcji z udziałem wyłącznie jednej cząsteczki substratu. Użycie takich 

enzymów pozwala bowiem na bardziej precyzyjne i zbalansowane wytwarzanie obu 

komponent niezależnie od siebie, co bez dodatkowej kontroli mogłoby być trudne do 

osiągnięcia (Coquille i wsp., 2012).    

1.3.  Metabolizm tiaminy u przedstawicieli patogennych drożdżaków Candida   

Drożdże z rodzaju Saccharomyces zasiedlają nisze środowiska o zróżnicowanej 

dostępności tiaminy, w których często są narażone na niedobory podstawowych 

składników odżywczych. Zupełnie inne miejsce bytowania przyjęły patogenne 

drożdżaki z rodzaju Candida, kolonizujące organizm gospodarza i wykorzystujące jego 

obniżoną odporność do wywołania groźnych infekcji systemowych (Molero i wsp., 

1998). Głównym przedstawicielem tego rodzaju drożdżaków jest C. albicans, który jest 

taż odpowiedzialny za większość zakażeń grzybiczych człowieka.  

Jego pokrewieństwo z drożdżami S. cerevisiae jest niewielkie, gdyż oba gatunki 

dzieli ponad 150 milionów lat ewolucji (Rys. 4), w czasie których komórki C. albicans 

wykształciły szereg przystosowań do patogennego trybu życia (Nikolaou i wsp., 2009). 

Bardzo blisko spokrewnione z S. cerevisiae są natomiast drożdżaki C. glabrata, które 

mimo to należą obok C. albicans do jednych z najgroźniejszych ludzkich patogenów 

(Brunke i Hube, 2013). Wśród innych gatunków należy wymienić również C. tropicalis, 

o podobnym stopniu wirulencji i powodowanej śmiertelności co C. glabrata, a także  

C. dubliniensis, wywołujący z kolei wyłącznie łagodne infekcje powierzchniowe 

(Svobodová i wsp., 2012).  

W organizmie ludzkim zawartość tiaminy w poszczególnych tkankach jest bardzo 

zróżnicowana, jednak do rzadkości należą stany jej całkowitego braku (Gangolf i wsp., 
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2010), co może oznaczać że proces biosyntezy tiaminy w komórkach zasiedlających go 

drożdżaków podlegał długotrwałemu wyciszeniu. Niewiele informacji na temat 

biosyntezy tiaminy jest dostępnych w literaturze w przypadku różnych przedstawicieli 

drożdżaków z rodzaju Candida. Dotychczas pojawiły się jedynie pojedyncze prace 

dotyczące C. albicans i C. glabrata oraz zidentyfikowanych u nich analogów białek 

zaangażowanych w biosyntezę tiaminy, takich jak Thi4 i Thi6 u S. cerevisiae, a także 

substratów dla katalizowanych przez nie reakcji (Paul i wsp., 2010; Lai i wsp., 2012).  

 

Rys. 4. Schemat przedstawiający stopień pokrewieństwa pomiędzy wybranymi przedstawicielami 

drożdży z rodzaju Saccharomycotina. CTG oznacza pojawienie się u drożdżaków unikalnego kodonu 

CUG dla seryny, natomiast WGD (ang. Whole Genome Duplication) oznacza duplikację genomu, której na 

drodze ewolucji uległy zarówno komórki S. cerevisiae jak i C. glabrata. Zaczerpnięto z Roetzer i wsp., 

2011, zmodyfikowano. 

Niewiele informacji jest dostępnych również na temat transportu tiaminy.  

U różnych przedstawicieli rodzaju Candida zidentyfikowano białko Tpc1, które 

występuje powszechnie zarówno w komórkach ludzkich jak i u drobnoustrojów, jednak 

błonowy przenośnik specyficzny dla tiaminy znany jest już tylko u Candida glabrata 

(Candida Genome Database, wyniki nieopublikowane). Pomimo zaawansowanych prac 

nad sekwencjonowaniem genomów drożdżowych, wciąż nie poznano przenośnika 

tiaminy u innych przedstawicieli z rodzaju Candida, w tym Candida albicans.  
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2.  Odpowiedź drożdży na warunki stresu środowiskowego 

Wszystkie komórki, niezależnie od miejsca jakie zasiedlają, mogą być przejściowo 

narażone na fluktuacje środowiska zewnętrznego, wywołujące u nich ściśle określoną 

odpowiedź stresową. Jednokomórkowe drożdże doświadczają najczęściej gwałtownych 

zmian dostępności składników odżywczych, takich jak źródła węgla czy azotu, a także 

zmian temperatury, pH, ciśnienia osmotycznego, czy też obecności czynników 

toksycznych. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom ich działania, komórki drożdży 

wykształciły szereg mechanizmów pozwalających na przetrwanie warunków stresu,  

a następnie jak najszybszy powrót do stanu równowagi.  

2.1. Przegląd głównych typów stresu abiotycznego   

W odpowiedzi na działanie wybranych czynników stresowych, jak nadtlenek 

wodoru czy zmiana temperatury, drożdże uruchamiają szereg specyficznych reakcji, 

obejmujących odbiór sygnału stresowego, przekazanie go konkretnym białkom 

sygnałowym oraz wywołanie specyficznej odpowiedzi stresowej, niwelującej szkodliwe 

działanie stresu (Causton i wsp., 2001). Poniżej zestawiono kilka najczęściej 

występujących warunków stresu oraz charakterystyczną dla każdego specyficzną 

odpowiedź komórkową.  

2.1.1. Stres oksydacyjny  

Stres wywołany czynnikami utleniającymi jest jednym z najlepiej poznanych, 

przede wszystkim ze względu na to, że leży u podłoża wielu schorzeń w organizmie 

ludzkim, takich jak reakcje zapalne czy choroby neurodegeneracyjne i jest 

charakteryzowany przede wszystkim przez zwiększoną produkcję wolnych rodników 

tlenowych (ROS, ang. Reactive Oxygen Species). Pomimo udokumentowanej już 

powszechnie roli ROS w transdukcji sygnału w komórce (Miller i wsp., 2008), bardziej 

znane są jednak ze swej destrukcyjnej roli w stresie komórkowym, gdzie w warunkach 

zaburzonej równowagi oksydacyjno-redukcyjnej przyczyniają się do utleniania i tym 

samym utraty funkcjonalności kluczowych dla organizmu białek, lipidów oraz kwasów 

nukleinowych.  
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Do walki z negatywnymi skutkami działania ROS komórki drożdży wykształciły dwa 

główne systemy antyoksydacyjne: enzymatyczny oraz nie-enzymatyczny. Pierwszy  

z nich obejmuje szereg enzymów bezpośrednio zaangażowanych w przekształcanie 

reaktywnych form tlenu do mniej szkodliwych pochodnych, z których najistotniejsze 

funkcje pełnią: dysmutaza ponadtlenkowa (Sod), katalaza (Cat) oraz liczne peroksydazy 

(Px). Pierwszy z wymienionych enzymów przekształca anionorodnik ponadtlenkowy do 

nadtlenku wodoru, podczas gdy pozostałe redukują go do cząsteczek wody – stanowiąc 

tym samym spójny tandemowy system detoksyfikacji komórki (Scandalios, 2005).  

Poza enzymatycznymi formami neutralizacji wolnych rodników, komórki drożdży 

wykorzystują również związki o bezpośrednich właściwościach przeciwutleniających, 

przede wszystkim związki drobnocząsteczkowe, jak glutation i poliaminy oraz 

niewielkie białka, tioredoksyny i metalotioneiny (Jamieson, 1998).  

Należy zaznaczyć również, że stres oksydacyjny jest traktowany częściowo jako 

konsekwencja innych typów stresu, między innymi termicznego (Davidson i wsp., 1996) 

i osmotycznego (Kozioł i wsp., 2005) oraz stresu wywołanego niedoborem źródeł węgla 

(Owada i wsp., 2013), w których także pojawia się zwiększona produkcja reaktywnych 

form tlenu. Tym samym, niektóre z elementów odpowiedzi specyficznej dla działania 

czynników utleniających mogą być również aktywowane w innych typach stresu.  

2.1.2. Stres termiczny  

Komórki drożdży S. cerevisiae wykazują najwyższe tempo wzrostu w zakresie 

temperatur 30-33oC, a zwiększenie jej nawet o kilka stopni może zaburzyć prawidłowe 

funkcjonowanie komórki (Salvadó i wsp., 2011). Głównym efektem działania wysokiej 

temperatury na komórki drożdży jest uszkodzenie struktury białek w wyniku 

denaturacji cieplnej, a następnie ich agregacja, połączona z utratą pełnionej funkcji 

(Martin i wsp., 1992). Podstawowa odpowiedź na stres wiąże się zatem głównie  

z ekspresją specyficznych białek szoku cieplnego (białek opiekuńczych, Hsp, ang. Heat 

Shock Protein), odpowiedzialnych za prawidłowe fałdowanie i sekwestrację 

uszkodzonych białek. Niektóre białka Hsp są niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania komórki w warunkach fizjologicznych, więc ich ekspresja jest 

konstytutywna (na przykład białko Ssa1, będące odpowiednikiem ludzkiego Hsp70). 
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Główną rolę w warunkach stresu termicznego odgrywają jednak specyficznie 

indukowane białka, takie jak Hsp104 oraz Hsp60 (Burnie i wsp., 2006). Pierwsze z nich 

wspomaga renaturację agregatów białkowych, natomiast drugie odpowiada za procesy 

fałdowania białek w mitochondriach (Piper, 1995).  

W warunkach podwyższonej temperatury dochodzi również do zaburzeń 

integralności błony komórkowej, rozluźnienia jej struktury i obniżonego kotwiczenia 

białek zlokalizowanych w obrębie peryplazmy (Martín i wsp., 1993). W efekcie, 

aktywacji ulegają białka specyficznego szlaku integralności ściany komórkowej (CWI, 

ang. Cell Wall Integrity Pathway), odpowiedzialne za wzmocnienie i stabilizację 

struktur otaczających komórkę drożdży (Kapteyn i wsp., 1999; Verghese i wsp., 2012).   

2.1.3. Stres osmotyczny  

Stres hiperosmotyczny definiowany jest poprzez wzrost ciśnienia w przestrzeni 

zewnątrzkomórkowej względem wnętrza komórki, powodujący odpływ wody  

z komórki i zmniejszanie jej objętości (Rourke i Herskowitz, 2002). Proces ten, zwany 

plazmolizą, może wpłynąć na przykład na rozkład ładunków elektrycznych na 

powierzchni makromolekuł, zaburzając ich strukturę i funkcje, a także może 

doprowadzić do obniżenia integralności komórek. Co więcej, odwodnienie komórki 

może przyczynić się do zwiększenia stężenia wybranych wewnątrzkomórkowych 

składników, jak jony niektórych metali, które w tych warunkach stają się dla komórki 

toksyczne (Csonka, 1989). Zmiany objętości komórki mogą natomiast wpływać  

na tempo podziałów komórkowych i zdolność reprodukcyjną drożdży (Biliński i Bartosz, 

2006; Zadrąg-Tęcza i wsp., 2009).  

Podstawowym mechanizmem zapobiegającym nadmiernej utracie turgoru jest 

akumulacja tzw. osmolitów, nieaktywnych chemicznie związków zwiększających 

ciśnienie wewnątrz komórki, których rolę u drożdży pełni przede wszystkim glicerol. 

Jego zwiększona akumulacja jest skutkiem działania szlaku HOG (ang. High Osmolarity 

Glycerol Pathway), a także szlaku integralności CWI, którego aktywacja jest znacznie 

bardziej rozbudowana niż w przypadku stresu termicznego (Hohmann, 2002).  
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2.2. Wspólna odpowiedź na stres środowiskowy w komórkach drożdży  

Niezależnie od rodzaju działającego czynnika stresowego, u drożdży 

zaobserwowano także tzw. wspólną odpowiedź na stres środowiskowy (ESR, ang. 

Environmental Stress Response), obejmującą geny podlegające indukcji bądź represji  

w odpowiedzi na kilka różnych czynników stresowych (Gasch i wsp., 2000).  

W przypadku każdego z wymienionych powyżej typów stresu, poza opisaną specyficzną 

odpowiedzią stresową uruchamiana jest również wspólna odpowiedź o charakterze 

bardziej ogólnym. Odpowiedź ta została scharakteryzowana pierwotnie w komórkach 

S. cerevisiae, u których obejmowała około 900 genów, zatem aż ponad 14% ich całego 

transkryptomu. Wykazano między innymi, że odpowiedź ESR ma charakter 

przejściowy, a jej intensywność zależy od siły działającego bodźca. Udowodniono 

również, że geny indukowane w ramach ESR, podlegają następnie selektywnej 

translacji w celu wytworzenia funkcjonalnych białek (Gasch i Werner-Washburne, 

2002).  

Wśród około 600 genów podlegających represji w ramach ESR znalazły się przede 

wszystkim geny pośrednio lub bezpośrednio zaangażowane w syntezę białek. 

Największą grupę stanowią tutaj białka rybosomalne, białka odpowiedzialne za syntezę 

tRNA oraz białka biorące udział w procesach transkrypcji i translacji (Gasch i Werner-

Washburne, 2002). W przypadku genów ulegających aktywacji, najliczniej 

reprezentowane były między innymi geny zaangażowane w metabolizm 

węglowodanów, ochronę przed wolnymi rodnikami, a także fałdowanie i degradację 

białek (Causton i wsp., 2001; Gasch, 2007).  

2.3. Podstawowe szlaki regulacji odpowiedzi stresowej u drożdży S. cerevisiae 

Jednym z najważniejszych regulatorów odpowiedzi drożdży S. cerevisiae na 

warunki stresu środowiskowego jest kinaza Hog1. Początkowo wykazano jej udział  

w warunkach stresu osmotycznego, jednakże obecnie wiadomo, że przynajmniej 

pośrednio uczestniczy ona w odpowiedzi na niemal każdy rodzaj stresu (Gasch, 2007; 

Torres-Quiroz i wsp., 2010). Białko Hog1 jest składnikiem kaskady kinaz MAP  

(ang. Mitogen-Activated Protein Kinase), w której zależnie od typu stresu aktywowane 
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są poszczególne kinazy nadrzędne, przekazujące sygnał na białko Hog1, a następnie do 

wybranych czynników transkrypcyjnych, bezpośrednio wpływających na obserwowaną 

odpowiedź na poziomie genetycznym (Rys. 5). Wśród białek efektorowych największe 

znaczenie mają czynniki Msn2/4, rozpoznające i wiążące się do elementu STRE (CCCCT, 

ang. Stress-Responsive Element) w promotorowych regionach wybranych genów. 

Zależnie od typu działającego czynnika stresowego, sygnał może być przekazywany 

również przez inne czynniki transkrypcyjne, najczęściej są to Sko1 i Hot1 w stresie 

osmotycznym (Proft i Serrano, 1999; Rep i wsp., 1999).  

 

Rys. 5. Szlaki sygnałowe zaangażowane w odpowiedź na trzy główne typy stresu abiotycznego  

w komórkach drożdży S. cerevisiae. Kolorem pomarańczowym oznaczono główne, aktywowane stresem 

składniki kaskady kinaz MAP, kolorem żółtym oznaczono białka przekazujące sygnał do nadrzędnych 

kinaz MAPKKK (Ssk2 oraz Ste11), natomiast pozostałe białka na schemacie są czynnikami 

transkrypcyjnymi. Linie pogrubione określają przewagę danej ścieżki sygnałowej nad szlakami 

alternatywnymi.  

Stres oksydacyjny jest regulowany przez kinazę Hog1 tylko w niewielkim stopniu,  

a główną rolę w jego kontroli pełni czynnik Yap1 (ang. Yeast Activator Protein), 

zmieniający swoją lokalizację pod wpływem stresu z cytozolowej na jądrową  

i współdziałający często z innym czynnikiem regulatorowym, Skn7 (Isoyama i wsp., 

2001).  
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W przypadku stresu termicznego największe znaczenie ma czynnik Hsf1 (ang. Heat 

Shock Factor), rozpoznający i wiążący się do specyficznych elementów HSE w obrębie 

promotora (ang. Heat Shock Element), regulujący głównie pracę białek opiekuńczych 

(Yamamoto i wsp., 2008).  

2.4. Odpowiedź na warunki stresu u drożdżaków z rodzaju Candida  

Środowisko w którym żyją mikroorganizmy patogenne mogłoby wydawać się 

bardziej stabilne niż to w którym występują drożdże S. cerevisiae, jednak również  

w nim mogą być one narażone na zmienne warunki, a zwłaszcza zróżnicowaną 

dostępność składników odżywczych. Co więcej, w przypadku konfrontacji z układem 

obronnym gospodarza, komórki drożdżaków są szczególnie narażone na wysokie dawki 

wolnych rodników tlenowych i azotowych (Miramón i wsp., 2013). 

W celu neutralizacji warunków stresu oksydacyjnego, a zwłaszcza wolnych 

rodników tlenowych, komórki drożdżaków angażują podobne mechanizmy co komórki  

S. cerevisiae, obejmujące zarówno obronę enzymatyczną jak i nie-enzymatyczną 

(Enjalbert i wsp., 2007). Adaptacja do patogennego trybu życia spowodowała jednak 

wykształcenie pewnych osobliwych cech tej odpowiedzi, które pozwalają im przeżyć  

w warunkach znacznie silniejszego stresu, generowanego stężeniem nadtlenku wodoru 

nawet powyżej 50 mM (Alvarez-Peral i wsp., 2002), a tym samym zwiększyć szanse 

przetrwania w kontakcie z komórkami układu obronnego gospodarza. Jedną z nich jest 

obecność dodatkowych izoform powszechnie występujących enzymów 

antyoksydacyjnych. Przykładowo, komórki C. albicans posiadają inne warianty 

dysmutazy ponadtlenkowej, kodowane przez aż cztery dodatkowe geny, SOD3-SOD6 

(Lamarre i wsp., 2001; Martchenko i wsp., 2004), a unikalna zdolność do ekspresji 

białek Sod4 i Sod5 na powierzchni komórki pozwala im przeżyć w makrofagach 

(Frohner i wsp., 2009). Drożdżaki z rodzaju Candida wykazują także zwiększoną 

akumulację dwucukru, trehalozy, w odpowiedzi na działanie nadtlenku wodoru. 

Trehaloza jest wykorzystywana przez niektóre komórki jako osmoprotektant, jednak jej 

rola w łagodzeniu skutków stresu oksydacyjnego została poznana dopiero niedawno  

w odniesieniu do komórek C. albicans (Alvarez-Peral i wsp., 2002). Należy zwrócić 

również uwagę na większą zależność drożdżaków Candida od metabolizmu tlenowego 



 
35 WPROWADZENIE 

niż głównie fermentujących drożdży S. cerevisiae (Vázquez-Torres i Balish, 1997),  

co również zwiększa ich ekspozycję na uboczne, oksydacyjne produkty metabolizmu.  

2.4.1. Regulacja odpowiedzi na warunki stresu  

Mechanizmy regulacji obserwowane w komórkach C. albicans są nieco odmienne 

od tych, które występują u S. cerevisiae (Rys. 6). Przede wszystkim, mimo obecności 

wielu homologów białek S. cerevisiae, takich jak Hsf1, Hog1 i Cap1 (homolog Yap1),  

w komórkach C. albicans regulacja w odpowiedzi na różne warunki środowiska jest od 

siebie w dużej mierze niezależna (Brown i wsp., 2014). Wyjątek stanowi jedynie kinaza 

Hog1, która w komórkach C. albicans jest w równej mierze zaangażowana  

w odpowiedź na stres oksydacyjny i osmotyczny, lecz już nie termiczny (Smith i wsp., 

2004). Zidentyfikowano także wszystkie trzy nadrzędne kinazy ścieżki HOG, będące 

homologami Sln1, Sho1 oraz Msb2 u Saccharomyces, jednak rolę w odpowiedzi 

stresowej wykazano dotychczas tylko dla ścieżki z udziałem białka Sln1 (Nikolaou  

i wsp., 2009).   

 

Rys. 6. Szlaki sygnałowe zaangażowane w odpowiedź na trzy główne typy stresu abiotycznego  

w komórkach Candida albicans. Kolorem pomarańczowym oznaczono główne, aktywowane stresem 

składniki kaskady kinaz MAP, kolorem żółtym oznaczono białka przekazujące sygnał do nadrzędnej 

kinazy MAPKKK (Ssk2), natomiast pozostałe białka na schemacie są czynnikami transkrypcyjnymi. 

Pogrubionymi liniami oznaczono przewagę danej ścieżki sygnałowej nad szlakami alternatywnymi. 
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Mimo iż wstępnie wydawało się że znaczenie u C. albicans zupełnie straciły 

czynniki Msn2/4, regulujące prawie całkowicie geny wspólnej odpowiedzi ESR  

u S. cerevisiae, najnowsze badania wskazują na rolę białka Mnl1, o wysokiej homologii 

do Msn2, w przekazywaniu sygnału z kinazy Hog1 (Brown i wsp., 2014). Podobnie jak  

w komórkach S. cerevisiae, w stresie oksydacyjnym ważną rolę odgrywają białka Cap1 

oraz Skn7. Wykazano jednak, że reakcja na stres oksydacyjny u C. albicans może być 

również zupełnie niezależna od białek Hog1 i Yap1, podkreślając odmienność tej 

odpowiedzi w stosunku do odpowiedzi u drożdży z rodzaju Saccharomyces (Gónzalez-

Párraga i wsp., 2010).  

W przypadku pozostałych drożdżaków Candida, najwięcej wiadomo  

o mechanizmach regulacji w komórkach C. glabrata. Zidentyfikowano większość białek 

homologicznych względem S. cerevisiae oraz potwierdzono bardzo zbliżony do nich 

przebieg transdukcji sygnału w odpowiedzi na różne warunki stresu (Nikolaou i wsp., 

2009). Rozpoznanie zagadnienia dotyczącego regulacji w warunkach stresu  

u C. tropicalis i C. dubliniensis, wymaga dokładniejszego poznania ich genomu.  

2.4.2. Wspólna odpowiedź ESR u drożdżaków z rodzaju Candida  

Początkowe próby zidentyfikowania odpowiedzi ESR u C. albicans nie potwierdziły 

jej istnienia, jednak kolejne badania wskazały ostatecznie na grupę około 25 genów, 

wspólnie aktywowanych w przypadku stresu oksydacyjnego, osmotycznego oraz stresu 

indukowanego metalami ciężkimi (Enjalbert i Whiteway, 2003; Enjalbert i wsp., 2006). 

W porównaniu do prawie 300 genów aktywowanych u S. cerevisiae stanowi to jednak 

niewielką liczbę (Rys. 7). Analizę odpowiedzi ESR przeprowadzono również w stosunku 

do innego drożdżaka z rodzaju Candida, bliżej spokrewnionego z S. cerevisiae, gatunku 

C. glabrata. Zaobserwowano bardzo dużą analogię do odpowiedzi S. cerevisiae,  

z ponad 400 genami ulegającymi wspólnej aktywacji w odpowiedzi na kilka różnych 

stresów (Brown i wsp., 2014).  

Wciąż nie wiadomo, czy różnica w odpowiedzi ESR między C. albicans i C. glabrata 

jest celowym przystosowaniem do zasiedlanych przez nie nisz, czy może komórki  

C. albicans na drodze ewolucji zdążyły już odrzucić odpowiedź ESR jako adaptację do 

patogennego trybu życia, w przeciwieństwie do bliżej spokrewnionych z S. cerevisiae 
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komórek C. glabrata. Istnieje też możliwość, że dla komórek C. albicans odpowiedzią 

na zmiany środowiska jest nie odpowiedź ESR, ale zmiana formy morfologicznej, której 

C. glabrata nie potrafi stosować (Cuéllar-Cruz i wsp., 2014).  

 

Rys. 7. Porównanie liczby genów aktywowanych w efekcie wspólnej odpowiedzi na stres 

środowiskowy u drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz głównych gatunków patogennych 

drożdżaków z rodzaju Candida. OX – stres oksydacyjny, OSM – stres osmotyczny, TERM – stres 

termiczny, pH – stres związany ze zmianą pH środowiska, GLU – stres wywołany niedoborem glukozy, 

MET – stres wywołany obecnością metali ciężkich. Na podstawie Brown i wsp., 2014, zmodyfikowano.  

 

3.  Udział tiaminy w odpowiedzi na warunki stresu  

Spośród licznych funkcji pełnionych przez tiaminę i jej pochodne, wiele wydaje się 

być związanych z jej udziałem w reakcji na działanie czynników stresowych. Pierwsze 

doniesienia na temat możliwej roli tiaminy w odpowiedzi na warunki stresu pojawiły 

się już w połowie XX wieku, kiedy dostrzeżono, że może ona hamować utlenianie 

witaminy C (Gershenovich i Minkina, 1951). Od tego czasu wykonano szereg badań  

z udziałem różnych organizmów modelowych, wciąż jednak brakuje kluczowych 

informacji na temat mechanizmu takiego działania tiaminy.  

Wiadomo obecnie, że u wybranych organizmów prokariotycznych tiamina  

w postaci ufosforylowanych pochodnych, takich jak TTP oraz AThTP, może pełnić 

funkcje sygnałowe w odpowiedzi na stres wywołany niedoborem źródeł węgla lub 

azotu. Pochodne te zidentyfikowano również w komórkach ludzkich, jednak ich funkcje 
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u organizmów eukariotycznych nie zostały jeszcze udokumentowane (Lakaye i wsp., 

2004; Gigliobianco i wsp., 2010). W pośredni sposób rolę w reakcjach stresowych 

spełnia również główna pochodna tiaminy, TDP, która będąc kofaktorem kluczowych 

enzymów TDP-zależnych, tj. transketolazy i dehydrogenazy α-ketoglutaranu, bierze 

udział w tworzeniu puli czynników redukujących oraz kontroli równowagi oksydacyjno-

redukcyjnej wewnątrz komórki (Bunik, 2003; Kowalska i wsp., 2012).  

Innym aspektem łączącym tiaminę z odpowiedzią stresową jest rola białka Thi4. 

Zarówno w przypadku białka drożdżowego, jak i jego ortologów u roślin i bakterii, 

wykazano wpływ na ograniczenie uszkodzeń DNA, a u roślin również na wzrost 

stabilności mitochondriów (Machado i wsp., 1997; Medina-Silva i wsp., 2006).  

W promotorze drożdżowego genu THI4, jak również roślinnego Thi1, zidentyfikowano 

szereg miejsc wiążących dla czynników transkrypcyjnych, charakterystycznych dla 

odpowiedzi na stres osmotyczny i oksydacyjny (Rąpała-Kozik i wsp., 2012).  

Jeszcze inne doniesienia dotyczą roli tiaminy w aktywacji nabytej systemowej 

odporności (SAR, ang. Systemic Acquired Resistance), której zadaniem jest zmniejszenie 

podatności roślin na różnego rodzaju infekcje (Ahn i wsp., 2005).  

Zainteresowanie budzą jednak przede wszystkim badania wskazujące na bardziej 

bezpośrednią rolę antyoksydacyjną tiaminy, a proponowany mechanizm utleniania 

miałby polegać na oddziaływaniu tiaminy z wolnymi rodnikami i następnie jej 

oksydację z wytworzeniem trójpierścieniowej pochodnej, tiochromu (Lukienko i wsp., 

2000). Doświadczenia modelowe przeprowadzone przez Stepuro i wsp. wskazują także 

na możliwość powstawania innych pochodnych w efekcie działania czynników 

utleniających, między innymi pochodnych disiarczkowych tiaminy (Stepuro i wsp., 

2012). Częściowym potwierdzeniem dla antyoksydacyjnego działania tiaminy mogłyby 

być doświadczenia z udziałem bakterii Escherichia coli oraz siewek Arabidopsis 

thaliana, które wykazały, że tiamina może przełamywać negatywny efekt paraquatu, 

herbicydu generującego wolne rodniki tlenowe, na wzrost i namnażanie komórek  

(Jung i Kim, 2003; Tunc-Ozdemir i wsp., 2009).  

Niewiele spośród opisanych powyżej zależności zaobserwowano w odniesieniu do 

organizmów drożdżowych. Badania prowadzone przez Kowalską i wsp. wykazały 

zwiększoną aktywację procesu biosyntezy tiaminy w wybranych warunkach stresu 
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abiotycznego u modelowych drożdży S. cerevisiae (Kowalska i wsp., 2012), brak jednak 

jakichkolwiek badań dotyczących bezpośredniego protekcyjnego działania tiaminy  

w reakcjach stresowych, również w odniesieniu do patogennych drożdżaków z rodzaju 

Candida.    
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Tiamina została odkryta już ponad 100 lat temu, jednak wciąż brakuje wielu 

informacji na temat funkcji, jakie może ona pełnić w organizmach żywych, bądź ich 

molekularnych mechanizmów. Nie ulega wątpliwości, że jedną z najważniejszych jest 

rola jej pochodnej, TDP, w podstawowych szlakach metabolicznych komórki,  

co potwierdzają liczne badania prowadzone u osób ze stanem niedoboru tiaminy 

(Pekovich i wsp., 1998; Martin i wsp., 2003; Gibson i Blass, 2007). Coraz większe 

zainteresowanie budzą jednak możliwości poza-kofaktorowego działania tiaminy, 

zarówno w kontekście jej wpływu na metabolizm, jak i system obronny komórki. 

Szczególnie intrygujący wydaje się być udział tiaminy w reakcji na działanie warunków 

stresu – jej łagodzące działanie zaobserwowano bowiem u pacjentów chorych na 

cukrzycę oraz różne schorzenia neurodegeneracyjne, u podłoża których leży stres 

oksydacyjny (Ke i wsp., 2003; Thornalley, 2005). Dotychczas podjęto kilka prób 

wyjaśnienia roli tiaminy w reakcjach stresowych, wskazując z jednej strony na jej 

zależność od funkcji kofaktorowej poprzez zaangażowanie enzymów TDP-zależnych  

w reakcje obronne komórki (Bunik, 2003; Rąpała-Kozik i wsp., 2008), a z drugiej strony 

postulując bezpośrednie antyoksydacyjne właściwości tiaminy (Lukienko i wsp., 2000).  

Głównym celem niniejszej pracy stało się zatem wykazanie możliwości ochronnego 

działania tiaminy w wybranych warunkach stresu abiotycznego, a także ocena jego 

zależności od funkcji kofaktorowej TDP. Jako organizm modelowy wybrano komórki 

drożdży Saccharomyces cerevisiae, które posiadają zdolność biosyntezy tiaminy,  

a zatem pozwalają równocześnie śledzić efekty zależne od syntezy i pobierania tiaminy, 

podczas gdy zarówno funkcje enzymów TDP-zależnych jak i procesy obronne komórki 

wykazują wysokie podobieństwo względem komórek ludzkich. Procesy pobierania  

i transportu tiaminy w warunkach stresu u drożdży nie były jak dotąd badane,  

a niewiele informacji można znaleźć także odnośnie regulacji protekcyjnego działania 
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tiaminy w warunkach stresu. Tym samym, główne zadania badawcze postawione w tej 

części pracy obejmowały:  

 wykazanie, że tiamina obniża skutki działania stresu abiotycznego w komórkach 

drożdży S. cerevisiae;  

 powiązanie protekcyjnych funkcji tiaminy z funkcją kofaktorową TDP;  

  charakterystykę działania systemu transportu tiaminy w warunkach stresu;  

 wytypowanie potencjalnych czynników regulatorowych, zaangażowanych  

w protekcyjną rolę tiaminy.  

Drożdże z rodzaju Saccharomyces stanowią grupę nieszkodliwych mikro-

organizmów, zasiedlających zróżnicowane nisze środowiska, a ich procesy adaptacyjne 

nastawione są przede wszystkim na przetrwanie w powszechnie występujących typach 

stresów abiotycznych. Interesującym odniesieniem do badań z udziałem 

Saccharomyces mogą być patogenne drożdżaki z rodzaju Candida, które ze względu na 

przystosowanie do konfrontacji z układem immunologicznym gospodarza, wykształciły 

znacznie większą odporność na czynniki stresu, w szczególności oksydacyjnego 

(Enjalbert i wsp., 2007). Badania nad rolą tiaminy w warunkach stresu w komórkach 

drożdżaków z rodzaju Candida nie były jak dotąd podejmowane w literaturze,  

a określenie, czy tiamina może mieć znaczenie w łagodzeniu skutków działania również 

w przypadku tak silnego stresu jak ten na który są one narażone i co więcej, u tak 

dobrze pod tym względem wyspecjalizowanych organizmów, mogą stanowić ważny 

wkład do całościowej analizy działania tiaminy w stresie. W tej części badań główne 

zadania badawcze obejmowały zatem:  

 charakterystykę pobierania i metabolizmu tiaminy w komórkach głównych 

przedstawicieli drożdżaków z rodzaju Candida w warunkach stresu 

oksydacyjnego;  

 porównanie roli tiaminy w reakcji stresowej patogennych drożdżaków z rodzaju 

Candida z komórkami drożdży S. cerevisiae.  
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1.  Odczynniki chemiczne 

W niniejszej pracy zastosowano następujące odczynniki:  

 Acetonitryl – Merck, Niemcy 

 Alkohol etylowy (96%) – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska 

 Aminokwasy: metionina, leucyna, tryptofan, histydyna – Sigma, USA 

 ATP – Sigma, USA 

 Bromek etydyny – Sigma, USA 

 Chlorek magnezu – Amresco, USA 

 Chlorek sodu – CHEMPUR, Polska 

 Chloroform – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska 

 Chlorowodorek pirydoksalu – Sigma, USA  

 Chlorowodorek tiaminy – Sigma, USA 

 COMPLETE (mieszanina inhibitorów proteinaz) – Roche, USA 

 D-Biotyna – SERVA, Niemcy 

 Dietyloamina – Sigma, USA 

 DifcoTM YPD Broth, DifcoTM YPD Agar (media do hodowli) – BD, USA  

 Difosforan tiaminy – Sigma, USA 

 Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (utleniony) – Sigma, USA 

 Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (zredukowany) – Sigma, USA  

 Eter dietylowy – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska 

 Formaldehyd (36-38%) – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska 

 Formamid – Fluka, USA 

 G418 (antybiotyk) – Sigma, USA 

 GDH/TPI (mieszanina związków zawierająca dehydrogenazę fosfogliceryny oraz 

izomerazę triozofosforanu) – Sigma, USA 
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 Gene RulerTM 50 bp (standard wielkości cząsteczek dla DNA) – Thermo 

Scientific, USA 

 Glukoza – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska 

 Heksacyjanożelazian (III) potasu – Merck, Niemcy 

 Hydrolizat kazeiny – Sigma, USA 

 Kwas chlorowodorowy – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska 

 Kwas cytrynowy – Sigma, USA 

 Kwas mrówkowy – Sigma, USA 

 Kwas trichlorooctowy – Sigma, USA 

 Kwas trifluorooctowy – Sigma, USA 

 Medium EMM2 – US Biological, USA 

 Mio-inozytol – Nutritional Biochemicals Corporation, USA 

 Niacyna – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska 

 Odczynnik Bradford – Sigma, USA 

 Odczynnik Folina-Ciocalteu – Merck, Niemcy  

 Ryboflawina – Reanal, Węgry 

 Sól sodowa koenzymu A – Sigma, USA 

 TRI Reagent – Sigma, USA 

 Uracyl – Sigma, USA 

 Winian sodowo-potasowy – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska 

 Woda wolna od RNaz – Sigma, USA 

 Wodorotlenek sodu – Sigma, USA  

 Wołowa albumina osoczowa – BioShop, Kanada  

 

Wszystkie odczynniki użyte do oznaczeń wykonywanych przy udziale aparatury do 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej były odpowiednio wysokiej czystości. Wodę 

do tych analiz przygotowywano przy użyciu układu do oczyszczania PURELAB Maxima 

(Vivendi Water Systems, Wielka Brytania).  

Specyficzne enzymy oraz bufory do reakcji PCR zostały wymienione przy opisach 

poszczególnych metod.  
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2.  Materiał biologiczny  

2.1. Drożdże Saccharomyces cerevisiae (EUROSCARF, Niemcy)  

2.1.1. Szczepy typu dzikiego 

BY4741 (MATa; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0) 

BY4743 (MATa/α; his3Δ1/his3Δ1; leu2Δ0/leu2Δ0; met15Δ0/MET15; LYS2/lys2Δ0; 

ura3Δ0/ura3Δ0)  

2.1.2. Szczepy delecyjne 

W komórkach wszystkich poniższych szczepów delecyjnych, wybrane geny 

zastąpiono genami oporności na antybiotyk, kanamycynę.  

Δthi7 (BY4741; MATa; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0; YLR237W::kanMX4) 

Δtpc1 (BY4741; MATa; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0; YGR096W::kanMX4) 

Δyap1 (BY4741; MATa; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0; YML007W::kanMX4) 

Δhog1 (BY4741; MATa; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0; YLR113W::kanMX4) 

Δskn7 (BY4741; MATa; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0; YHR206W::kanMX4) 

Δstb5 (BY4741; MATa; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0; YHR178W::kanMX4) 

Δsko1 (BY4741; MATa; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0; YNL167C::kanMX4)  

Δmsn2 (BY4741; MATa; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0; YMR037C::kanMX4) 

Δgis1 (BY4741; MATa; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0; YDR096W::kanMX4) 

Δhsf1/HSF1 (BY4743; MATa/α; his3Δ1/his3Δ1; leu2Δ0/leu2Δ0; met15Δ0/MET15; 

LYS2/lys2Δ0; ura3Δ0/ura3Δ0; YGL073w::kanMX4/YGL073w)  

2.2. Drożdżaki z rodzaju Candida 

Candida albicans – szczep ATCC 10231 (American Type Culture Collection, USA) 

Candida dubliniensis – szczep NCYC 2670 (National Collection of Yeast Cultures, Wielka 

Brytania) 

Candida glabrata, Candida tropicalis – szczepy izolowane, dostarczone przez  

Dr D. Trojanowską (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Mikrobiologii 

Farmaceutycznej, Polska)  
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3.  Metody 

3.1. Metody hodowli i przechowywania szczepów drożdżowych 

3.1.1. Hodowla drożdży S. cerevisiae  

Szczepy drożdży S. cerevisiae przechowywano na szalkach z pożywką YPD  

(ang. Yeast Extract-Peptone-Dextrose Broth) z dodatkiem agaru o stężeniu końcowym 

1,5%, odnawiając hodowle co 2-3 miesięcy. Wybrane pojedyncze kolonie przenoszono  

z szalek do płynnego medium YPD i inkubowano przez całą noc w temperaturze 30oC  

z wytrząsaniem o prędkości 180-200 obr./min, aż do osiągnięcia gęstości optycznej 

OD>2, uzyskując w ten sposób tzw. hodowle macierzyste. W przypadku szczepów 

delecyjnych, zarówno do pożywki płynnej jak i stałej dodawano antybiotyk G418  

o stężeniu końcowym 0,25 mg/ml. Hodowle eksperymentalne prowadzono w ściśle 

zdefiniowanym minimalnym medium EMM2 z dodatkiem hydrolizatu kazeiny  

(o stężeniu końcowym 2%), roztworu uracylu (o stężeniu końcowym 20 mg/l), a także 

roztworów odpowiednich aminokwasów i witamin:  

MIESZANINA 

AMINOKWASÓW 

STĘŻENIE  

KOŃCOWE 

MIESZANINA  

WITAMIN 

STĘŻENIE 

KOŃCOWE 

histydyna 20 mg/l D-biotyna 2 µg/l 

leucyna 60 mg/l mio-inozytol 2 mg/l 

metionina 20 mg/l chlorowodorek pirydoksyny 0,4 mg/l 

uracyl 20 mg/l ryboflawina 0,2 mg/l 

tryptofan 20 mg/l niacyna 0,4 mg/l 

  pantotenian wapnia 0,4 mg/l 

 

W zależności od rodzaju oznaczenia, dodawano również zróżnicowaną ilość 

tiaminy, uzyskując końcowe stężenie w zakresie 0-200 µM. Do 40 ml tak przygoto-

wanego medium przenoszono 20-200 µl hodowli macierzystej i kontynuowano wzrost 

drożdży przez około 16 godzin, aż do uzyskania odpowiedniej fazy wzrostu, określanej 

na podstawie pomiarów gęstości optycznej (OD). Do wszystkich analiz z udziałem 

komórek S. cerevisiae przyjęto następujące zakresy OD (Rezaei i wsp., 2014):  
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 0,2 do 0,4 – wczesna faza wzrostu logarytmicznego  

 0,4 do 1,5 – dalszy wzrost logarytmiczny  

 > 1,5 – faza stacjonarna.  

Warunki stresowe wprowadzano poprzez odwirowanie komórek drożdży  

i zawieszenie osadów komórkowych w medium z dodatkiem wybranych czynników 

stresowych lub medium preinkubowanym w odpowiedniej temperaturze:  

STRES OKSYDACYJNY 1 mM nadtlenek wodoru (H2O2) 

STRES OSMOTYCZNY 1 M sorbitol 

STRES TERMICZNY temperatura 42
o
C 

 

Czas działania poszczególnych czynników stresowych wynosił 1 godzinę, a do 

każdego oznaczenia przygotowywano również hodowlę kontrolną, która nie była 

poddawana działaniu żadnego stresora.  

3.1.2. Hodowla drożdżaków z rodzaju Candida  

Przechowywanie komórek drożdżaków z rodzaju Candida, a także przygotowy-

wanie hodowli macierzystych i eksperymentalnych wykonywano analogicznie jak  

w przypadku komórek S. cerevisiae. Ze względu na większą produkcję biomasy przez 

drożdżaki Candida, hodowle eksperymentalne, prowadzone w medium EMM2  

z dodatkiem suplementów, po 16 h inkubacji osiągały bardzo wysokie wartości OD, 

odpowiadające późnej fazie stacjonarnej. Dlatego też, hodowle całonocne Candida 

rozcieńczano pożywką do OD = 0,5, inkubowano przez 30-60 minut w celu adaptacji do 

nowych warunków wzrostu, a dopiero w dalszej kolejności wprowadzano warunki 

stresu. W przypadku drożdżaków z rodzaju Candida stosowano wyłącznie stres 

oksydacyjny, generowany dodatkiem nadtlenku wodoru o stężeniu końcowym  

w zakresie 0,5-25 mM. 

3.1.3. Oznaczenia poziomu wzrostu komórek 

W celu określenia wpływu obecności tiaminy oraz wybranych czynników 

stresowych na wzrost komórek drożdży, po zakończeniu działania stresu, zawiesiny 
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komórkowe odwirowywano, wymieniano medium i śledzono zmiany gęstości 

optycznej poprzez pomiar absorbancji przy λ = 600 nm w trakcie dalszej 12-godzinnej 

hodowli. W tym celu, w wybranych odstępach czasu pobierano niewielką ilość hodowli 

i po odpowiednim rozcieńczeniu oznaczano jej gęstość optyczną w spektrofotometrze 

UV mini 1240 (SHIMADZU, Japonia) z użyciem plastikowych kuwet pomiarowych.   

3.2. Oznaczenia ekspresji genów  

3.2.1. Izolacja, oczyszczanie oraz ocena jakościowa i ilościowa całkowitej puli RNA  

Do oznaczeń ekspresji genów stosowano hodowle znajdujące się we wczesnej 

fazie logarytmicznego wzrostu, w której ze względu na wysoką plastyczność aparatu 

transkrypcyjnego komórek, można zaobserwować najwyższe zmiany poziomu mRNA 

(Causton i wsp., 2001). Po inkubacji w odpowiednich warunkach, zawiesiny 

komórkowe zawierające około 100-150 mln komórek odwirowywano, a osad 

komórkowy przenoszono do zakręcanych 2-ml probówek i przepłukiwano dwukrotnie 

roztworem PSB. Następnie osad mrożono w ciekłym azocie i przechowywano  

w temperaturze –80oC do czasu oznaczenia.  

Natychmiast po rozmrożeniu osadów komórkowych, do próbek dodawano 0,8 ml 

odczynnika lizującego TRI Reagent (Sigma, USA) oraz kulki szklane o średnicy 425-600 

µm (Sigma, USA) w ilości odpowiadającej objętości 0,4 ml, a następnie komórki 

poddawano dezintegracji w aparacie FastPrep (6,0 m/s, 45 sekund) i chłodzono w łaźni 

lodowej. Ze względu na stabilniejszą konstrukcję ściany komórkowej u drożdżaków  

z rodzaju Candida, w celu dezintegracji komórek wykonywano dwa 45-sekundowe 

cykle, rozdzielone 2-minutowymi inkubacjami w łaźni lodowej.    

Do próbek dodawano 160 µl chloroformu, wytrząsano przez 15 sekund w celu 

dokładnego wymieszania fazy wodnej i organicznej, a następnie inkubowano przez  

3 minuty w temperaturze pokojowej. Próbki wirowano (15 minut, 12 000 x g, 4oC),  

a bezbarwną fazę wodną przenoszono do nowych probówek i mieszano z 70% 

etanolem w równych proporcjach. W celu izolacji całkowitej puli RNA, mieszaninę 

przenoszono do mini-kolumn zestawu do oczyszczania RNA GeneJet RNA Isolation Kit  

i postępowano zgodnie z instrukcją producenta (Thermo Scientific, USA). Ze względu na 
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możliwość zanieczyszczenia próbek genomowym DNA, w czasie oczyszczania 

stosowano dodatkowy etap trawienia DNazą (Sigma, USA), dedykowaną do użycia na 

mini-kolumnach.  

Ilość oczyszczonego RNA oznaczano przy użyciu aparatu NanoDrop ND-1000 

(NanoDrop Technologies, USA), zwracając uwagę na jego czystość poprzez pomiar 

absorbancji przy długości fali λ = 280 nm, wskazujący na ewentualne zanieczyszczenia 

białkami oraz λ = 230 nm, wskazujący na zanieczyszczenia związkami organicznymi.  

W celu określenia integralności uzyskanego RNA przeprowadzano rozdział 

elektroforetyczny w 1,5% żelu agarozowym. Do dalszych analiz stosowano wyłącznie 

RNA dla którego odnotowano wyraźne dwa prążki odpowiadające podjednostkom  

28 S i 18 S rRNA, których intensywność odpowiadała stosunkowi 2:1.  

3.2.2. Elektroforeza RNA w żelu agarozowym  

We wszystkich oznaczeniach stosowano 1,5% żel agarozowy, przygotowany  

w 20 mM buforze MOPS o pH 7,0, z dodatkiem EDTA o stężeniu końcowym 1 mM  

i formaldehydu o stężeniu 6%. Próbki przygotowywano poprzez dodanie 5 µl buforu 

obciążającego do 0,5 µg RNA, uzupełniono wodą do objętości 10 µl i ogrzewano  

w temperaturze 55oC przez 10 minut. Następnie próbki umieszczano w całości  

w studzienkach żelu i prowadzono rozdział elektroforetyczny przez 20-30 minut przy 

stałym napięciu 80 V w 20 mM buforze elektrodowym MOPS (pH = 7,0) z dodatkiem 

EDTA o stężeniu końcowym 1 mM.  

Bufor obciążający do RNA przygotowywano przez zmieszanie następujących 

składników:  

 140 μl formamidu  

 85 μl 36-38% roztworu formaldehydu 

 25 μl 0,4 M buforu MOPS z 20 mM EDTA (pH = 7,0) 

 2 μl roztworu bromku etydyny o stężeniu 10 mg/ml 

 szczypty błękitu bromofenolowego  
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3.2.3. Reakcja odwrotnej transkrypcji  

Do probówki pobierano 2 µg wyizolowanego całkowitego RNA, 2 µl starterów 

oligo(dT)18 (Genomed, Polska) i uzupełniano wodą wolną od RNaz do objętości 12 µl. 

Próbki ogrzewano przez 5 minut w temperaturze 65oC w celu usunięcia wszelkich 

struktur drugorzędowych mogących powstawać w obrębie RNA. Po schłodzeniu, do 

próbek dodawano 13 µl mieszaniny zawierającej:  

 5 µl buforu dla transkryptazy (50 mM TRIS-HCl, 75 mM KCl, 3 mM MgCl2,  

10 mM DTT, pH = 8,3)  

 1,25 µl 10 mM roztworu nukleotydów dNTP (Thermo Scientific, USA)   

 1 µl transkryptazy M-MLV o stężeniu 200 U/µl (Promega, USA)  

 5,75 µl wody wolnej od RNaz 

Reakcję prowadzono w termocyklerze MJ Mini Thermal Cycler (Bio-Rad, USA) przez 

60 minut w temperaturze 42oC, a następnie inaktywowano enzym przez 10 minut  

w temperaturze 70oC. Po zakończeniu reakcji, uzyskane cDNA rozcieńczano 2-krotnie 

wodą wolną od RNaz i przechowywano w temperaturze -20oC.  

3.2.4. Projektowanie starterów do reakcji PCR  

Wszystkie startery do reakcji PCR dla drożdży S. cerevisiae oraz drożdżaków  

z rodzaju Candida były projektowane z zastosowaniem programu Primer3 

(http://biotools.umassmed.edu). Sekwencje genów wyszukiwano w odpowiednich 

bazach danych:  

 dla S. cerevisiae: Saccharomyces Genome Database (http://sgd.org)  

 dla C. albicans oraz C. glabrata: Candida Genome Database 

(http://candidagenome.org)   

 dla C. tropicalis oraz C. dubliniensis: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes 

(http://genome.jp/kegg)  
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Podczas projektowania starterów brano pod uwagę następujące parametry:  

DŁUGOŚĆ STARTERÓW 18-22 nt 

DŁUGOŚĆ PRODUKTU 80-250 pz 

TEMP. TOPNIENIA STARTERÓW 50-65
o
C 

RÓŻNICA TEMP. TOPNIENIA MIĘDZY STARTERAMI 4
o
C 

ZAWARTOŚĆ NUKLEOTYDÓW G I C 35-65% 

STOPIEŃ WŁASNEJ KOMPLEMENTARNOŚCI STARTERÓW 4,0 

 

Dla wyselekcjonowanych par starterów, sprawdzano możliwość tworzenia przez 

nie struktur drugorzędowych stosując program Oligo7 (Molecular Biology Insights, 

USA). Jako kryterium selekcji przyjęto wartości entalpii swobodnej: ΔG ≥ –2 kcal/mol 

dla struktury „spinki”; ΔG ≥ –5 kcal/mol dla dimeru z parowaniem zasad przy końcu 3’; 

ΔG ≥ –6 kcal/mol dla dimeru z wewnętrznym parowaniem zasad.  

Następnie, wybrane w ten sposób pary starterów wprowadzano do programu 

BLAST w celu sprawdzenia ich specyficzności względem określonego genu, dla którego 

zostały zaprojektowane (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov).  

Syntezę wybranych oligonukleotydów zamawiano w firmie Genomed (Polska),  

a dla uzyskanych starterów sprawdzano optymalną temperaturę hybrydyzacji poprzez 

reakcję PCR w gradiencie temperatur (50-65oC) i analizę produktów reakcji w żelu 

agarozowym.  

3.2.5. Reakcja PCR  

Do reakcji PCR stosowano 2 µl rozcieńczonej matrycy cDNA, do której dodawano 

mieszaninę zawierającą odpowiednio:  

 1,5 µl buforu dla polimerazy (10 mM TRIS-HCl, 1,5 mM MgCl2, 50 mM KCl,  

0,1 % Triton X-100, pH = 8,8)  

 0,3 µl 10 mM roztworu nukleotydów dNTP (Thermo Scientific, USA)   

 0,3 µl 10 µM roztworu starterów forward  

 0,3 µl 10 µM roztworu starterów reverse  

 0,3 µl polimerazy Taq 1 U/µl (Thermo Scientific, USA)   

 10,3 µl wody wolnej od RNaz  
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Reakcję prowadzono z zastosowaniem następującego programu:  

 95oC przez 2 minuty 

 95oC przez 15 sekund  

 Th przez 15 sekund   30 cykli  

 72oC przez 20 sekund  

 72oC przez 10 minut  

gdzie Th oznacza wybraną temperaturę hybrydyzacji lub gradient temperatur.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz wybrano temperaturę 59oC dla wszystkich 

starterów projektowanych względem komórek S. cerevisiae, natomiast temperaturę 

56oC w przypadku drożdżaków z rodzaju Candida.    

3.2.6. Rozdział elektroforetyczny fragmentów DNA w żelu agarozowym  

Do rozdziału produktów reakcji PCR przygotowywano 3% żel agarozowy w 20 mM 

buforze TAE z dodatkiem 1 mM EDTA (pH = 8,0), który służył również jako bufor 

elektrodowy podczas rozdziału. Zarówno do żeli jak i do buforu dodawano po 3 µl 

bromku etydyny o stężeniu 10 mg/ml w celu późniejszej wizualizacji DNA w świetle UV. 

Próbki przygotowywano przez dodatek 3 µl buforu obciążającego 6x Orange DNA 

Loading Dye (Thermo Scientific, USA) do 15 µl mieszaniny uzyskanej po reakcji PCR. 

Całość próbki nakładano następnie do studzienek i prowadzono elektroforezę przy 

stałym napięciu 80 V przez 35-40 minut.  

Wielkość produktu określano na podstawie rozdziału standardu GeneRuler 50 bp 

DNA Ladder Ready-To-Use (Thermo Scientific, USA).  

3.2.7. Reakcja PCR w czasie rzeczywistym  

Reakcję PCR w czasie rzeczywistym prowadzono w termocyklerze StepOne Plus 

(Applied Biosystems, USA) z użyciem 96-dołkowych płytek o pojemności 0,1 ml, 

pokrywanych odpowiednią adhezyjną membraną zapobiegającą parowaniu próbek.  

Do studzienek mikropłytki nakładano po 2 µl matrycy cDNA lub wody w przypadku 

kontroli negatywnej i RNA w przypadku tzw. kontroli no-RT. Do próbek następnie 

dodawano po 8 µl mieszaniny zawierającej:  
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 5 µl mieszaniny KAPA SYBR Fast Master Mix (2x) Universal  

(KAPA Biosystems, USA)   

 0,2 µl 10 µM roztworu starterów forward  

 0,2 µl 10 µM roztworu starterów reverse  

 2,6 µl wody wolnej od RNaz.  

Reakcję prowadzono według następującego programu:  

 95oC przez 10 minut 

 95oC przez 15 sekund  

 Th przez 15 sekund   40 cykli  

 72oC przez 20 sekund  

Dodatkowo, po zakończeniu amplifikacji wykonywano analizę topnienia uzyskanych 

produktów w celu weryfikacji specyficzności reakcji, ogrzewając próbki do 95oC  

i obserwując zmiany poziomu fluorescencji.  

Każda próbka wykonywana była przynajmniej w duplikacie, z zastosowaniem 

odpowiedniego dla danego organizmu genu referencyjnego. Dane przeliczano według 

metody 2-ΔΔCT, gdzie CT oznacza liczbę cykli reakcji PCR, po której próbka osiąga 

ustaloną wartość fluorescencji, ΔCT stanowi różnicę wartości CT, wyznaczonych dla 

badanego genu oraz genu referencyjnego, natomiast ΔΔCT uwzględnia także odjęcie od 

badanych próbek odpowiednich próbek kontrolnych (np. nie poddawanych działaniu 

czynników stresowych) (Livak i Schmittgen, 2001).  

Błędy pomiarowe wyznaczano na podstawie odchyleń standardowych dla próbek 

wykonywanych w powtórzeniach, korzystając z poniższych zależności:  

błąd dodatni = 2(−ΔΔCT+ΔSD) − 2−ΔΔCT 

błąd ujemny = 2−ΔΔCT − 2(−ΔΔCT−ΔSD), 

gdzie SD oznacza odchylenie standardowe, natomiast ΔSD =       
       

 , przy 

czym SDbad to wartość SD dla genu badanego, a SDref dla genu referencyjnego.  
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3.3. Oznaczenia poziomu tiaminy i jej estrów fosforanowych  

3.3.1. Przygotowanie ekstraktów komórkowych  

Do oznaczeń wewnątrzkomórkowego poziomu tiaminy i jej estrów, stosowano 

hodowle znajdujące się w fazie wzrostu logarytmicznego, o gęstości optycznej  

w zakresie 0,8-1,0. Po zakończeniu hodowli, zawiesiny komórkowe zawierające około 

200-250 mln komórek odwirowywano (6 minut, 2 200 x g), a osady komórkowe 

przenoszono do zakręcanych 2-ml probówek i przemywano 3-krotnie buforem PBS. 

Dalsze etapy ekstrakcji zależały od wybranej metody.   

3.3.1.1. Metoda izolacji z udziałem kwasu trichlorooctowego   

Do osadów komórkowych dodawano 0,5 ml schłodzonego 12% roztworu kwasu 

trichlorooctowego (TCA) oraz kulki szklane w ilości odpowiadającej objętości 0,4 ml  

i prowadzono dezintegrację komórek w aparacie FastPrep (6,0 m/s, 45 sekund).  

W przypadku drożdżaków Candida, dezintegrację prowadzono w dwóch  

45-sekundowych cyklach. Ekstrakty komórkowe odwirowano w celu usunięcia 

pozostałości ściany komórkowej i denaturowanych białek (15 minut, 12 000 x g, 4oC). 

Następnie pobierano po 350 µl nadsączu do 15-ml falkonów do późniejszej ekstrakcji 

eterem, natomiast do osadów komórkowych dodawano po 500 µl 1 M NaOH  

i pozostawiano do oznaczenia zawartości białka metodą Lowry’ego (Lowry i wsp., 

1951). Odebrane wcześniej nadsącze poddawano 3-krotnej ekstrakcji eterem 

dietylowym w celu usunięcia nadmiaru TCA. W tym celu do próbek znajdujących się  

w łaźni lodowej dodawano 3-krotny nadmiar eteru, intensywnie mieszano, a następnie 

odrzucano górną fazę zawierającą eter. Po zakończonej ekstrakcji próbki przenoszono 

do 2-ml probówek i pozostawiano do odparowania pod wyciągiem w łaźni lodowej na 

co najmniej 1,5 godziny. Uzyskane ekstrakty rozcieńczano 3-krotnie wodą, filtrowano 

w celu usunięcia zanieczyszczeń i poddawano analizie HPLC. 

3.3.1.2. Metoda izolacji z udziałem kwasu metafosforowego  

Dezintegrację komórek prowadzono analogicznie jak opisano powyżej, 

umieszczając komórki w 0,8 ml 0,1 M buforu fosforanowo-sodowego z dodatkiem 

EDTA o stężeniu końcowym 0,5 mM, a także inhibitorów proteinaz COMPLETE (Roche, 
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USA) i fosfataz PierceTM Phosphatase Inhibitor Mini Tablets (Thermo Scientific, USA),  

w ilościach zalecanych przez producentów. Po odwirowaniu ekstraktów, nadsącze 

przenoszono do nowych probówek typu Eppendorf i oznaczano w nich stężenie białka 

metodą Bradford (Bradford, 1976). W celu oznaczenia poziomu estrów tiaminy 

pobierano 100 µl ekstraktu, dodawano 16 µl 15% roztworu kwasu metafosforowego 

(MPA) w celu wytrącenia białek, intensywnie mieszano i odwirowywano (4 minuty, 

12 000 x g). Uzyskany nadsącz rozcieńczano 3-krotnie, filtrowano w celu usunięcia 

zanieczyszczeń i poddawano analizie HPLC.  

3.3.1.3. Porównanie metod izolacji  

W celu weryfikacji metod izolacji tiaminy i jej pochodnych, porównano ich ilość 

stosując materiał pochodzący z hodowli prowadzonej w warunkach beztiaminowych,  

a zatem zawierającej komórki bazujące wyłącznie na własnej biosyntezie tiaminy  

(Rys. 8).  

 

Rys. 8. Oznaczenie poziomu tiaminy i jej estrów w komórkach drożdży S. cerevisiae,  

w zależności od zastosowanej metody izolacji. 15% MPA – metoda z użyciem kwasu metafosforowego, 

12% TCA – metoda z użyciem kwasu trichlorooctowego i ekstrakcji eterem etylowym. Hodowlę drożdży 

prowadzono w warunkach niedostępności tiaminy w medium hodowlanym, TA(-). N/D – ilość tiaminy 

lub jej estrów poniżej poziomu detekcji.    

Zastosowanie metody z użyciem kwasu metafosforowego nie pozwoliło na 

detekcję TDP, być może ze względu na jego mocne oddziaływanie z białkami dla 

których pełni funkcję kofaktora. Innym wytłumaczeniem mogłaby być również 

możliwość hydrolizy TDP w czasie trwania oznaczenia. Zastosowanie 12% roztworu 

kwasu trichlorooctowego już na etapie dezintegracji komórek mogło przyczynić się do 

bardziej efektywnej ekstrakcji TDP, pozwalając tym samym na określenie jego ilości  
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w lizatach komórkowych. Do dalszych oznaczeń wybrano zatem metodę izolacji  

z zastosowaniem 12% TCA i ekstrakcją eterem.  

3.3.2. Wysokosprawna chromatografia cieczowa w odwróconym układzie faz (RP-HPLC) 

Rozdziału tiaminy i jej pochodnych dokonywano przy użyciu wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz (RP-HPLC), z zastosowaniem 

kolumny Supelcosil LC-18 o wymiarach 25 cm x 4,6 mm, zaopatrzonej w prekolumnę 

LC-18 o wymiarach 2 cm x 4,6 mm (Sigma, USA). Ponadto, w skład zestawu do analizy 

RP-HPLC wchodziły: degazer DGU-14A, zawór proporcjonalny typu FCV-9A, pompa 

typu LC-9A, detektor fluorescencyjny RF-535 (wszystkie elementy firmy Shimadzu, 

Japonia) oraz iniektor typu AO263 (Knauer, Niemcy) wyposażony w pętlę o pojemności 

100 µl. Sterowanie systemem oraz analiza danych odbywały się z użyciem programu 

CLASS-VP 4.0 (Shimadzu, Japonia).  

Do ilościowego oznaczenia tiaminy i jej analogów wykorzystano układ gradientowy 

(Rąpała-Kozik i wsp., 2008) z zastosowaniem następujących faz:  

 faza A: 15 mM bufor cytrynianowo-amonowy o pH = 4,2  

 faza B: 0,1 M roztwór kwasu mrówkowego z dodatkiem 0,4% roztworu 

dietyloaminy (pH = 3,2)  

 faza C: 80% roztwór acetonitrylu z dodatkiem 0,08% kwasu trifluorooctowego.  

Faza C służyła wyłącznie do regeneracji i przechowywania kolumny, natomiast program 

do rozdziału obejmował tworzenie gradientu poprzez zmieniającą się w czasie ilość 

fazy B, której uzupełnienie stanowiła faza A:  

CZAS ILOŚĆ FAZY B 

od 1 do 16 minuty od 0 do 98%  

od 16 do 17 minuty od 98 do 0%  

od 17 do 30 minuty 0% 

 

Detekcja rozdzielonych estrów tiaminy odbywała się na zasadzie ich post-

kolumnowej modyfikacji chemicznej pod wpływem 0,0025% roztworu heksacyjano-
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żelazianu (III) potasu w środowisku zasadowym (2,25% roztwór NaOH). Roztwór 

utleniający wprowadzano do układu przy użyciu pompy perystaltycznej Minipuls 3 

(Gilson, USA), przy przepływie równym 0,3 ml/min, a mieszanie  

z przepływającą fazą odbywało się w pętli reakcyjnej o długości 3 m. W efekcie 

uzyskiwano trójpierścieniowe pochodne tiochromowe, wykazujące właściwości 

fluorescencyjne przy długości fali wzbudzenia λ = 365 nm i emisji λ = 430 nm (Lee  

i wsp., 1991). 

3.4. Oznaczenia aktywności enzymów zależnych od TDP  

3.4.1. Izolacja białek  

Do oznaczeń aktywności enzymatycznej stosowano hodowle drożdży znajdujące 

się w fazie wzrostu logarytmicznego, o gęstości optycznej w zakresie 0,8-1,0. Po 

zakończeniu hodowli, zawiesinę komórkową zawierającą ok. 200-250 mln komórek 

drożdży odwirowywano (6 minut, 2 200 x g), a osady komórkowe przenoszono  

do zakręcanych 2-ml probówek i przemywano 2-krotnie buforem PBS. Następnie do 

osadów dodawano 0,8 ml 0,1 M buforu fosforanowo-sodowego o pH = 7 z dodatkiem 

EDTA o stężeniu końcowym 0,5 mM oraz inhibitorów proteinaz COMPLETE (Roche, 

USA) w ilości zalecanej przez producenta, a także kulki szklane w ilości odpowiadającej 

objętości 0,4 ml i prowadzono dezintegrację komórek w aparacie FastPrep (6,0 m/s,  

45 sekund). Po odwirowaniu ekstraktów, nadsącze przenoszono do nowych probówek  

i oznaczano stężenie białka metodą Bradford (Bradford, 1976).  

3.4.2. Oznaczenie aktywności transketolazy (Tkl)  

Aktywność enzymatyczną transketolazy oznaczano metodą pośrednią  

z zastosowaniem tzw. mieszaniny pentozowej (Chamberlain i wsp., 1996).  

W pierwszym etapie reakcji z rybozo-5-fosforanu tworzony jest ksylulozo-5-fosforan, 

który następnie stanowi substrat do właściwej reakcji prowadzonej przez transketolazę 

(Rys. 9).   
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Rys. 9. Schemat reakcji katalizowanej przez enzym TDP-zależny, transketolazę, w jednym z etapów 

szlaku pentozofosforanowego. Na schemacie kolorem niebieskim oznaczono grupę, która ulega 

przeniesieniu z ksylulozo-5-fosforanu na cząsteczkę rybozo-5-fosforanu.  

W reakcji tej powstaje aldehyd-3-fosfoglicerynowy, który w kolejnych etapach ulega 

przekształceniom, najpierw w obecności izomerazy triozofosforanowej (TPI) do fosfo-

dihydroksyacetonu, a następnie z udziałem dehydrogenazy aldehydu 3-fosfo-

glicerynowego (GDH) do fosfoglicerolu. Ta ostatnia reakcja przebiega z równoczesnym 

zanikiem ilości NADH, pozwalającym śledzić jej postęp przy długości fali 340 nm.  

Do przeprowadzenia reakcji stosowano dwie mieszaniny reakcyjne:  

MIESZANINA I (20 µl/próbkę) MIESZANINA II (24 µl/próbkę) 

4 µl 30 mM roztworu MgCl2 10 µl 60 mM roztworu fosforanu-5-rybozy 

4 µl 10 mM roztworu TDP 14 µl mieszaniny pentozowej 

2 µl 4-krotnie rozcieńczonej mieszaniny 

enzymów GDH/TPI 
 

10 µl 5 mM roztworu NADH  

25 µl ekstraktu drożdżowego  

131 µl 0,05 M buforu fosforanowo-

sodowego pH = 7,8 
 

Do studzienek płytki 96-dołkowej nakładano mieszaninę I i inkubowano przez  

10 minut w temperaturze 37oC. Następnie dodawano mieszaninę II i natychmiast 

rozpoczynano pomiar absorbancji przy długości fali λ = 340 nm przez 10 minut  

z użyciem czytnika Power WaveX Select (Bio-Tek Instruments). Aktywność transketolazy 

obliczano na podstawie szybkości spadku absorbancji oraz molowego współczynnika 
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absorpcji NADH (ε = 6,22 mM-1cm-1) i wyrażano jako ilość µmoli zużytego NADH  

w czasie 1 minuty przez 1 mg białka w ekstrakcie.  

3.4.3. Oznaczenie aktywności dehydrogenzy α-ketoglutaranu (KGDH) oraz dehydrogenazy 

pirogronianu (PDH) 

Aktywność obu dehydrogenaz zależnych od TDP jako kofaktora oznaczano poprzez 

spektrofotometryczny pomiar przyrostu NADH w czasie. Mieszaniny reakcyjne różniły 

się wyłącznie stosowanymi substratami i zawierały odpowiednio: 

 125 µl 0,2 M buforu MOPS (pH = 7,4)  

 50 µl 10 mM roztworu DTT  

 50 µl 10 mM roztworu MgCl2  

 50 µl 1 mM roztworu CoA  

 50 µl 20 mM roztworu substratu (α-ketoglutaranu lub pirogronianu) 

 50 µl 25 mM roztworu NAD  

 50 µl 2 mM roztworu TDP  

 100 µl ekstraktu drożdżowego  

Pomiar absorbancji przy długości 340 nm rozpoczynano bezpośrednio po dodaniu 

roztworów substratu oraz CoA i prowadzono przez 2 minuty. Aktywność 

dehydrogenazy obliczano na podstawie molowego współczynnika absorpcji NADH  

(ε = 6,22 mM-1cm-1) oraz szybkości wzrostu absorbancji i wyrażano jako ilość µmoli 

wytworzonego NADH w czasie 1 minuty przez 1 mg białka w ekstrakcie.  

3.4.4. Oznaczenie aktywności dekarboksylazy pirogronianu (Pdc) 

Aktywność dekarboksylazy pirogronianu oznaczano także poprzez spektrofoto-

metryczny pomiar ilości NADH, przy czym w przeciwieństwie do aktywności 

dehydrogenaz, obserwowano spadek absorbancji przy długości fali 340 nm. 

Oznaczenie miało charakter pośredni, ponieważ w pierwszym etapie zachodziło 

przekształcanie pirogronianu do aldehydu octowego w reakcji prowadzonej przez Pdc, 

a następnie śledzono postęp reakcji z udziałem dehydrogenazy alkoholowej (ADH),  

w której NADH utleniany jest do NAD.   
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Skład mieszaniny reakcyjnej:  

 125 µl 0,2 M buforu cytrynianowego o pH = 6,0  

 50 µl 20 mM roztworu pirogronianu 

 50 µl 2 mM roztworu TDP  

 50 µl 2,5 mM roztworu NADH  

 50 µl roztworu enzymu ADH o aktywności ok. 100 U/ml  

Pomiar absorbancji przy długości fali 340 nm rozpoczynano bezpośrednio po 

dodaniu roztworu substratu i prowadzono przez 2 minuty. Aktywność dehydrogenazy 

obliczano analogicznie jak w przypadku transketolazy.  

3.5. Oznaczenia poziomu stresu komórkowego  

Wszystkie opisane poniżej oznaczenia wykonywano dla komórek drożdży 

znajdujących się w fazie logarytmicznego wzrostu, o gęstości optycznej w zakresie  

0,8-1,0.  

3.5.1. Oznaczenia poziomu wolnych rodników z użyciem barwników fluorescencyjnych 

Ze względu na różną specyficzność barwników fluorescencyjnych względem 

wolnych rodników tlenowych i azotowych, do oznaczeń wybrano zarówno 

dihydrorodaminę 123 (DHR-123), jak i dihydroetydynę (DHE) – powszechnie stosowane 

w barwieniu komórek drożdżowych. Pierwszy z nich wykrywa w sposób pośredni różne 

reaktywne formy tlenu, do których zalicza się przede wszystkim anionorodnik 

ponadtlenkowy (O2
●-), rodnik hydroksylowy (HO●), tlen singletowy (1O2) oraz nadtlenek 

wodoru, jak również reaktywne formy azotu, między innymi peroksynitryty (ONOO-) 

(Crow, 1997). Barwnik DHR-123 jest używany często jako marker integralności 

mitochondriów, natomiast DHE to barwnik specyficzny względem rodnika 

ponadtlenkowego (O2
●-) (Wardman, 2007). 

Do 2-ml probówek typu Eppendorf pobierano zawiesinę komórkową zawierającą 

około 15-30 mln komórek drożdży, odwirowywano w celu usunięcia medium  

(4 minuty, 2 200 x g), a uzyskany osad komórkowy przepłukiwano 2-krotnie buforem 

PBS. Następnie postępowano zgodnie z protokołem dla danego barwnika.  
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3.5.1.1. Oznaczenie z zastosowaniem dihydrorodaminy 123  

Osad komórkowy zawieszano w 1 ml PBS z dodatkiem dihydrorodaminy 123  

o stężeniu końcowym 20 µg/ml i inkubowano przez 15 minut w temperaturze 30oC, 

chroniąc próbkę przed światłem. Następnie próbki odwirowywano (4 minuty,  

2 200 x g) i przepłukiwano 2-krotnie buforem PBS. Komórki zawieszano w 0,8 ml 

buforu PBS i 100 µl zawiesiny przenoszono na mikropłytkę do pomiarów 

fluorescencyjnych. W pierwszej kolejności mierzono gęstość optyczną próbek przy 

długości fali 600 nm, a następnie dodawano do studzienek po 25 µl nadtlenku wodoru 

o stężeniu w zakresie 5-125 mM lub buforu PBS w przypadku próbek kontrolnych  

i prowadzono pomiar fluorescencji przez 90 minut w temperaturze 30oC przy długości 

fali wzbudzenia λ = 505 nm oraz fali emisji λ = 535 nm.  

3.5.1.2. Oznaczenie z zastosowaniem dihydroetydyny  

Oznaczenie prowadzono analogicznie jak dla DHR-123, przy czym osady 

komórkowe zawieszano w 1 ml PBS z dodatkiem dihydroetydyny o stężeniu końcowym 

50 µg/ml, a czas inkubacji wynosił 10 minut. Pomiaru fluorescencji dokonywano przy 

długości fali wzbudzenia λ = 530 nm oraz fali emisji λ = 610 nm.  

3.5.2. Oznaczenie poziomu oksydacji białek metodą ELISA 

Oznaczenie poziomu oksydacji białek wykonywano metodą testu płytkowego 

ELISA (ang. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) przy użyciu zestawu OxiSelectTM 

Protein Carbonyl ELISA Kit (Cell Biolabs, USA). Zestaw ten pozwala wykryć w próbce 

białka zawierające grupy karbonylowe, powstające jako efekt modyfikacji 

oksydacyjnych. Grupy karbonylowe przekształcane są w trakcie tego oznaczenia do 

pochodnych dinitrofenylohydrazyny, a następnie wykrywane przy użyciu selektywnych 

przeciwciał pierwszorzędowych oraz przeciwciał drugorzędowych sprzężonych  

z peroksydazą chrzanową.  

Ekstrakty komórkowe do oznaczeń przygotowywano analogicznie jak do oznaczeń 

aktywności enzymatycznych. Do studzienek mikropłytki przenoszono ilość ekstraktu 

zawierającą 0,1 µg białek zawieszoną w 100 µl buforu PBS i inkubowano przez noc  

w temperaturze 4oC, a następnie postępowano zgodnie z instrukcją producenta. 
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Ostateczny sygnał odczytywano przez pomiar absorbancji przy długości fali λ = 450 nm 

z zastosowaniem czytnika mikropłytek Power Wave-XS (BioTek, USA).   

3.5.3. Kolorymetryczne oznaczenie poziomu glicerolu w ekstraktach komórkowych   

Poziom glicerolu w komórkach drożdży oznaczano stosując zestaw Free Glycerol 

Determination Kit (Sigma, USA), oparty na sprzężonych reakcjach enzymatycznych.  

W pierwszym etapie glicerol ulega fosforylacji w reakcji katalizowanej przez kinazę 

glicerolu, a następnie fosforan glicerolu jest utleniany przez odpowiednią oksydazę  

z uwolnieniem nadtlenku wodoru, który przekształcany jest do barwnej chinonoiminy, 

wykazującej maksimum absorbancji przy długości fali λ = 540 nm.  

Po zakończeniu działania stresu osmotycznego pobierano po 1 ml zawiesiny 

komórek i gotowano ją przez 10 minut we wrzącej łaźni wodnej. Następnie chłodzono 

próbki w łaźni lodowej i intensywnie wytrząsano przez 2 minuty. Po odwirowaniu 

pozostałości ściany komórkowej, pobierano 10 µl ekstraktów, dodawano do 0,8 ml 

odczynnika Free Glycerol Reagent i inkubowano przez 5 minut w temperaturze 37oC. 

Do studzienek mikropłytki przenoszono 200 µl mieszaniny i mierzono absorbancję przy 

długości fali λ = 540 nm z zastosowaniem czytnika mikropłytek Power Wave-XS (BioTek, 

USA).   

3.6. Analiza regionów promotorowych  

W celu wytypowania czynników transkrypcyjnych potencjalnie zaangażowanych  

w regulację protekcyjnego działania tiaminy, dokonano przeszukania sekwencji 

promotorowych wybranych genów związanych z biosyntezą, transportem oraz 

metabolizmem tiaminy. W tym celu wykorzystano ogólnodostępną bazę danych 

YEASTRACT (http://yeastract.com), w której wybrano opcję „Search for TFs”  

i ustalono filtr wyszukiwania zarówno udokumentowanych jak i potencjalnych miejsc 

wiązania czynników transkrypcyjnych. Po wpisaniu nazwy genu, przeszukiwano 

wyświetlone czynniki transkrypcyjne pod względem ich udziału w odpowiedzi 

stresowej, odnotowując jednocześnie metodę analizy wiązania (bezpośrednią  

z użyciem immunoprecypitacji chromatyny lub pośrednią z wykorzystaniem mutantów 

drożdżowych). Po dokonaniu zestawienia dla wszystkich genów, wyselekcjonowano 
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czynniki których miejsca wiązania pojawiały się w sekwencjach najczęściej i dla nich 

zamówiono odpowiednie szczepy delecyjne drożdży S. cerevisiae (EUROSCARF, 

Niemcy).  

3.7. Analiza statystyczna  

Przedstawione w pracy wyniki są efektem przynajmniej trzech niezależnych 

eksperymentów, wykonywanych w co najmniej dwóch powtórzeniach (n ≥ 6).  

Do analizy danych wykorzystano program GraphPad Prism 6.0 (GraphPad Software, 

USA).  

 

  



 

WYNIKI I ICH WSTĘPNA INTERPRETACJA 

 

 

 

1. Udział tiaminy w reakcji komórek drożdży S. cerevisiae na warunki 

stresu abiotycznego  

1.1. Metabolizm tiaminy w warunkach kontrolnych  

Badania nad rolą tiaminy w odpowiedzi komórek drożdżowych na stres rozpoczęto 

od oceny jej pobierania, biosyntezy oraz aktywacji, a także jej dalszego wykorzystania 

w komórkach drożdży hodowanych w warunkach kontrolnych. Powszechnie 

stosowanym medium do hodowli komórek S. cerevisiae i uznanym za optymalne dla 

ich wzrostu, jest kompletne medium YPD, zawierające tiaminę w stężeniu równym 

około 1,4 µM. Użycie w niniejszej pracy ściśle zdefiniowanego medium (EMM2) nie 

wykazało żadnego negatywnego wpływu na wzrost drożdży, jako że w obecności 

tiaminy, tempo podziałów komórkowych było bardzo zbliżone do obserwowanego  

w przypadku standardowego medium YPD (wyniki nieprezentowane). Tym samym, 

ewentualne zaburzenia wzrostu komórek drożdży mogły pochodzić wyłącznie od 

manipulacji stężeniami egzogennej tiaminy.  

Na przykładzie bakterii wykazano, że tiamina dodawana zewnątrzkomórkowo 

może wpływać na poprawę wzrostu mikroorganizmów, skracając czas podwajania 

liczby ich komórek (Vogl i wsp., 2008). Tę samą tendencję odnotowano również  

w przypadku hodowli S. cerevisiae, zwłaszcza na etapie późnej fazy logarytmicznej, 

gdzie różnica w liczbie komórek rosnących w warunkach obecności (1,4 µM) bądź 

braku tiaminy wynosiła ponad 25%. Różnica ta była jednak dość szybko niwelowana 

(już po około 2 godzinach), gdy tempo wzrostu hodowli obniżało się po przejściu w fazę 

stacjonarną (Rys. 10A).  

Zaburzenia wzrostu komórek S. cerevisiae w warunkach braku tiaminy w medium 

wynikają przede wszystkim z ogromnej różnicy w wydajności procesów pobierania oraz 
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syntezy tiaminy (Iwashima i Nose, 1976). Zaobserwowano, że tiamina powstająca  

w procesie biosyntezy w tych warunkach jest prawie całkowicie przekształcana do 

formy kofaktorowej, natomiast w obecności tiaminy w medium, jej ilość 

prawdopodobnie znacznie przewyższa zapotrzebowanie komórek na TDP (Rys. 10B). 

 

Rys. 10. Wzrost komórek S. cerevisiae (A) oraz akumulacja tiaminy i TDP (B), w warunkach 

kontrolnych, w zależności od dostępności tiaminy w medium hodowlanym. TA(-) oznacza brak tiaminy 

w medium, TA(+) oznacza obecność tiaminy o stężeniu 1,4 µM.  

Tak znaczna dysproporcja może zaskakiwać biorąc pod uwagę bardzo silną 

aktywację procesu biosyntezy tiaminy w stanie jej niedoboru, gdzie ilość transkryptów 

dla enzymów zaangażowanych w niezależne formowanie obu komponent budujących 

cząsteczkę tiaminy,THI4 oraz THI5, wzrasta ponad 5000-krotnie (Rys. 11).  

 

Rys. 11. Poziom ekspresji wybranych genów biosyntezy, aktywacji oraz transportu tiaminy  

w komórkach S. cerevisiae w zależności od dostępności tiaminy w medium hodowlanym (0 lub  

1,4 µM). THI4, THI5, THI6 – geny zaangażowane w biosyntezę tiaminy, THI80 – gen kodujący 

pirofosfokinazę tiaminy, THI7, TPC1 – geny zaangażowane w transport tiaminy i TDP.   
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Zarówno proces biosyntezy jak i pobierania tiaminy są ściśle regulowane na 

poziomie transkrypcji (Hohmann i Meacock, 1998), co potwierdza uzyskana znaczna 

różnica w ekspresji genów THI4 oraz THI5, a także ponad 50-krotna różnica w ekspresji 

błonowego transportera tiaminy, THI7. Zastosowane w niniejszej pracy warunki 

dostępności i braku tiaminy wydają się być zatem odpowiednie dla oceny wpływu tej 

witaminy na różne aspekty funkcjonowania komórki drożdży w warunkach stresu.  

Poza procesami biosyntezy i transportu, kluczowym aspektem w tych badaniach 

jest również wykorzystanie ufosforylowanej cząsteczki tiaminy przez enzymy zależne 

od TDP jako kofaktora. Porównanie poziomu mRNA oraz aktywności najważniejszych 

białek biorących udział między innymi w przemianach węglowodanów, wykazało,  

że dla większości z nich różnice pomiędzy warunkami TA(-) i TA(+) nie przekraczają 50%  

(Rys. 12). Wyjątek stanowi tutaj dekarboksylaza pirogronianu, Pdc, której podstawowy 

poziom aktywności znacznie przewyższa pozostałe enzymy (Kimmerer, 1987) i tym 

samym, jego ograniczenie niewystarczającą ilością TDP w warunkach beztiaminowych 

jest wyraźnie widoczne.  

 

Rys. 12. Poziom ekspresji genów oraz aktywności najważniejszych enzymów zależnych od TDP  

w komórkach S. cerevisiae w warunkach zróżnicowanej dostępności tiaminy w medium hodowlanym 

(0 lub 1,4 µM). KGD1, PDA1 – geny kodujące podjednostki E1 kompleksów enzymatycznych 

dehydrogenazy α-ketoglutaranu (KGDH) i pirogronianu (PDH), TKL1 – gen kodujący transketolazę (Tkl), 

PDC1 – gen kodujący dekarboksylazę pirogronianu (Pdc).   

Przeprowadzenie powyższych analiz w warunkach kontrolnych i ustalenie różnic  

w metabolizmie tiaminy pod wpływem jej dodatku z zewnątrz było niezbędne przed 

wprowadzeniem kolejnej zmiennej, czyli czynnika stresowego.   
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1.2. Ocena protekcyjnego działania tiaminy w warunkach stresu komórkowego   

Do najczęstszych typów stresu abiotycznego na jaki narażone są jednokomórkowe 

mikroorganizmy w swoim środowisku naturalnym należą: stres oksydacyjny, 

osmotyczny oraz termiczny. Na podstawie przeglądu literaturowego analiz stresu 

komórkowego (Gasch i wsp., 2000; Causton i wsp., 2001), a także własnych 

standaryzacji, wybrano następujące czynniki warunkujące wystąpienie określonego 

typu stresu: 1 mM nadtlenek wodoru dla stresu oksydacyjnego (OX), 1 M sorbitol dla 

stresu osmotycznego (OSM) oraz temperaturę 42oC dla stresu termicznego (TERM). 

Analizę protekcyjnego działania tiaminy rozpoczęto od określenia tempa wzrostu 

hodowli w warunkach zróżnicowanej dostępności tiaminy (Rys. 13).  

 

Rys. 13. Poziom wzrostu komórek drożdży S. cerevisiae po 1 godzinie działania wybranych czynników 

stresowych w zależności od dostępności tiaminy w medium hodowlanym (0 lub 1,4 µM).  

Zaobserwowano silne zahamowanie wzrostu drożdży, trwające jeszcze przez kilka 

godzin po zastosowaniu nadtlenku wodoru (Rys. 13), jednak jest to cecha 

charakterystyczna dla skutków stresu oksydacyjnego (Alvarez-Peral i wsp., 2002),  
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a przywrócenie wzrostu i osiągnięcie późnej fazy logarytmicznej było widoczne po 

około 8-12 godzinach. Co ważniejsze jednak, wykazano wyraźne opóźnienie we 

wzroście komórek hodowanych w warunkach TA(-), odpowiadające prawie dwukrotnie 

mniejszej liczbie komórek po 8 godzinach prowadzenia hodowli.  

W przypadku działania stresu osmotycznego oraz termicznego zahamowanie 

wzrostu nie było tak wyraźne, jednak różnica w ilości komórek pomiędzy hodowlami 

prowadzonymi w warunkach TA(-) oraz TA(+) była wciąż większa niż w warunkach 

kontrolnych.  

1.2.1. Biosynteza i aktywacja tiaminy  

Po wcześniejszym ustaleniu poziomu transkryptów kodujących wybrane geny 

biosyntezy tiaminy w zależności od jej dostępności w medium hodowlanym, podjęto 

próbę określenia, czy istnieje zwiększone zapotrzebowanie na syntezę tej witaminy  

w warunkach stresu.  

 

Rys. 14. Poziom ekspresji wybranych genów biosyntezy oraz aktywacji tiaminy w komórkach  

S. cerevisiae poddanych działaniu stresu oksydacyjnego (OX), osmotycznego (OSM) oraz termicznego 

(TERM), w zależności od dostępności tiaminy w medium hodowlanym (0 lub 1,4 µM). THI4, THI5, THI6 

– geny kodujące enzymy zaangażowane w biosyntezę tiaminy, THI80 – gen kodujący pirofosfokinazę 

tiaminy.  

Oczekiwano przede wszystkim zmian w przypadku hodowli pozbawionej tiaminy  

w medium, gdzie proces biosyntezy jest silnie aktywowany, jednakże zauważono 

jedynie nieznaczny wzrost ilości mRNA dla genów THI5 oraz THI80 (Rys. 14). Znacznie 

wyższy wzrost ekspresji odnotowano w warunkach TA(+), w których poziom mRNA dla 

poszczególnych enzymów biorących udział w biosyntezie jest bardzo silnie hamowany. 
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Najbardziej wyraźną aktywację uzyskano dla genu THI4, co może być jednak 

wyjaśnione w kontekście poza-biosyntetycznej funkcji białka które koduje ten gen. 

Wykazano, że może ono brać udział między innymi w naprawie uszkodzeń DNA  

i stabilizacji mitochondriów (Machado i wsp., 1997; Medina-Silva i wsp., 2006).  

Oznaczenie ilościowe poziomu wewnątrzkomórkowej tiaminy w komórkach 

zdanych wyłącznie na własną biosyntezę tiaminy również nie wykazało jej zwiększonej 

akumulacji w warunkach stresu (wyniki nieprezentowane). Prawdopodobnie zmiany 

nie są widoczne ze względu na bardzo małe ilości syntetyzowanej w tych warunkach 

tiaminy, która jest praktycznie w całości przekształcana do formy kofaktorowej  

(Rys. 10B) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania enzymów TDP-zależnych. 

Ponieważ właśnie forma kofaktorowa tiaminy jest kluczowa dla podstawowego 

metabolizmu komórki, w dalszej części badań podjęto próbę ustalenia jej roli  

w odniesieniu do warunków stresu.   

1.2.2. Enzymy zależne od difosforanu tiaminy jako kofaktora  

Zwiększona aktywność transketolazy, enzymu zaangażowanego w szlak 

pentozofosforanowy i generację czynników redukujących w komórkach drożdży 

poddanych działaniu stresu była już wstępnie wskazywana w literaturze (Kowalska  

i wsp., 2012). W niniejszej pracy natomiast przeprowadzono analizę ekspresji genów 

oraz poziomu aktywności szeregu enzymów zależnych od TDP, kluczowych dla 

podstawowego metabolizmu komórkowego drożdży. Poza wspomnianą wcześniej 

transketolazą (Tkl) były to: kompleks dehydrogenazy pirogronianu (PDH), kompleks 

dehydrogenazy α-ketoglutaranu (KGDH) oraz dekarboksylaza pirogronianu (Pdc).  

Dane przedstawione w kolejnych rozdziałach zawierają obserwacje prowadzone 

zarówno w warunkach kontrolnych jak i stresowych, a także przy zróżnicowanej 

dostępności tiaminy. Ze względu na złożony charakter tak prezentowanych danych, 

przyjęto wspólny kod zapisu w celu ułatwienia ich interpretacji. Na przedstawionych 

poniżej wykresach, słupki reprezentują względną zmianę ekspresji genów w wybranych 

warunkach stresu, a zatem stosunek wartości „stres/kontrola”. Liczby zebrane  

w postaci panelu po prawej stronie wykresów określają natomiast jak różnią się 
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odpowiedzią komórki hodowane w warunkach TA(-) i TA(+), a zatem oznaczają 

stosunek poszczególnych wartości w układzie „stres/kontrola”.  

 

Rys. 15. Poziom ekspresji genów (A) oraz aktywności (B) głównych enzymów TDP-zależnych  

w komórkach drożdży poddanych działaniu wybranych warunków stresu, w zależności od dostępności 

tiaminy w medium hodowlanym (0 lub 1,4 µM). Wartości na wykresach oznaczają porównanie poziomu 

ekspresji pomiędzy warunkami TA(-) oraz TA(+). KGD1, PDA1 – geny kodujące podjednostki E1 

kompleksów enzymatycznych dehydrogenazy α-ketoglutaranu (KGDH) i pirogronianu (PDH), TKL1 – gen 

kodujący transketolazę (Tkl), PDC1 – gen kodujący dekarboksylazę pirogronianu (Pdc).  
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Dane literaturowe wskazują, że u drożdży hodowanych w standardowym, pełnym 

medium YPD, działanie nadtlenku wodoru powoduje przejściowe zahamowanie 

przepływu substratów przez cykl Krebsa i przekierowanie metabolizmu węglowodanów 

do szlaku pentozofosforanowego (PPP, ang. Pentose Phosphate Pathway) (Ralser  

i wsp., 2007). Podobny efekt w postaci obniżonej ekspresji genów kodujących 

mitochondrialne dehydrogenazy, PDA1 i KGD1, zaobserwowano w przypadku 

zastosowania warunków TA(+), w których skład pożywki jest zbliżony do złożonego 

medium YPD (Rys. 15A). Represji obu genów nie odnotowano natomiast, gdy komórki 

drożdży pozbawiono suplementacji tiaminą. Co więcej, w przypadku dehydrogenazy  

α-ketoglutaranu widoczny był wręcz prawie 2-krotny wzrost ekspresji kodującego ją 

genu. Pomimo prawdopodobnej aktywacji szlaku pentozofosforanowego w warunkach 

stresu oksydacyjnego, ekspresja genu kodującego jej główny enzym, transketolazę, 

była obniżona niezależnie od dostępności tiaminy w medium hodowlanym. Wiadomo 

jednak, że przekierowanie metabolitów do szlaku PPP jest regulowane na poziomie 

transkrypcyjnym tylko w nieznacznym stopniu (Ralser i wsp., 2009).  

Warto zwrócić uwagę również na odpowiedź badanych genów w warunkach stresu 

osmotycznego, dla którego uzyskano wyraźnie zwiększoną ekspresję w porównaniu  

z warunkami kontrolnymi. Efekty te były widoczne zwłaszcza dla obu dehydrogenaz, 

podkreślając odmienny charakter tego typu stresu w stosunku do działania czynników 

utleniających. Szczególnie istotne wydaje się być jednak porównanie poziomu mRNA 

pomiędzy warunkami różnej dostępności tiaminy. W każdym z analizowanych 

przypadków stresu, wartość stosunku „stres/kontrola” była wyższa przy braku tiaminy 

w medium. Średnio, różnica ta jest około 2-krotna, a najwyższe zmiany można było 

zaobserwować dla dekarboksylazy pirogronianu (ponad 7-krotnie w stresie 

termicznym, Rys. 15A). Poza stresem oksydacyjnym, w którym dochodzi do represji 

genów, zmiany te wynikały ze zwiększonej ilości transkryptów w warunkach stresu,  

a tym samym zwiększonego zapotrzebowania na poszczególne enzymy i ich możliwej 

roli w przywracaniu stanu równowagi.  

Obserwowane efekty nie były tak widoczne w odniesieniu do aktywności 

badanych enzymów (Rys. 15B). Ponieważ po zadziałaniu stresu komórka dąży  

do szybkiego przywrócenia stanu równowagi, możliwe, że zmiany zostały już wcześniej 
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zniwelowane przez szybką odpowiedź na poziomie transkrypcyjnym. Wciąż widoczna 

była tylko wysoka aktywność transketolazy, co pozostaje w zgodzie z danymi 

literaturowymi (Kowalska i wsp., 2012).  

Uzyskane w tej części wyniki potwierdzają, że enzymy TDP-zależne 

współuczestniczą w regulacji metabolizmu komórkowego w odpowiedzi na stan stresu 

komórkowego, a tiamina pełniąc funkcję kofaktora jest również pośrednio 

zaangażowana w te procesy. Aby stwierdzić jednak, czy tiamina może pełnić rolę 

protekcyjną także niezależnie od swojej funkcji kofaktorowej, przyprowadzono analizę 

jej wpływu na enzymatyczny system obronny komórek drożdży w warunkach stresu.  

1.2.3. Markery stresu i ich zróżnicowana lokalizacja w komórce 

W celu określenia możliwości działania ochronnego tiaminy, na podstawie 

przeszukania literatury wybrano szereg markerów stresu o zróżnicowanej lokalizacji  

wewnątrzkomórkowej (Temple i wsp., 2005; Garre i wsp., 2010).  

 

Rys. 16. Lokalizacja wybranych markerów stresu w komórce drożdży. Ccp1 – peroksydaza cytochromu 

c, Sod1/2 – izoformy dysmutazy ponadtlenkowej, Cta1/Ctt1 – izoformy katalazy, Gpd1 – dehydrogenaza 

3-fosfoglicerolu, Sti1 – białko indukowane stresem, Trx2 – tioredoksyna, Hsp12/30/150 – białka szoku 

cieplnego, Mtl1 – białko sensoryczne szlaku CWI.    

Wśród nich znalazły się zarówno składniki ogólnej odpowiedzi stresowej, jak 

cytozolowa katalaza (Ctt1), czy wybrane białka szoku cieplnego (np. Hsp12), jak i białka 

o szczególnym znaczeniu w odpowiedzi komórki na dany typu stresu, jak 
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dehydrogenaza 3-fosfoglicerolu (Gpd1) w stresie osmotycznym, czy białko Sti1  

(ang. Stress-Induced Protein) w stresie termicznym (Rys. 16).  

1.2.3.1. Cytozol  

Analiza wybranych markerów stresu zlokalizowanych w cytozolu wykazała,  

że wartości „stres/kontrola” dla genu katalazy (CTT1) oraz dehydrogenazy  

3-fosfoglicerolu (GPD1) ulegały znacznemu obniżeniu w obecności tiaminy (ponad 

340%, Rys. 17), a poziom tych zmian był równie wysoki we wszystkich zastosowanych 

warunkach stresu.  

 

Rys. 17. Poziom ekspresji genów kodujących wybrane cytozolowe markery stresu w warunkach stresu 

abiotycznego, w zależności od dostępności tiaminy w medium hodowlanym (0 lub 1,4 µM). Wartości 

na wykresach oznaczają porównanie poziomu ekspresji pomiędzy warunkami TA(-) oraz TA(+). Wybrane 

geny kodują odpowiednio: SOD1 – dysmutazę ponadtlenkową, TRX2 – tioredoksynę, STI1 – białko 

indukowane stresem, CTT1 – katalazę, GPD1 – dehydrogenazę 3-fosfoglicerolu.  
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Uzyskany wynik wskazuje zatem, że brak tiaminy w medium i wytworzony stan jej 

niedoboru komórkowego może być związany ze zwiększonym zapotrzebowaniem na 

enzymy biorące udział w obronie komórki przed szkodliwym działaniem czynników 

stresowych.  

Dla pozostałych trzech genów zastosowanych w tym oznaczeniu (SOD1, TRX2 oraz 

STI1) nie wykazano istotnych zmian w poziomie ekspresji.  

1.2.3.2. Mitochondria i peroksysomy 

Kolejna grupa genów obejmowała dwa geny mitochondrialne, kodujące 

odpowiednio dysmutazę ponadtlenkową (SOD2) oraz peroksydazę cytochromu  

c (CCP1), a także gen kodujący występującą w peroksysomach katalazę (CTA1). Dla 

wszystkich badanych markerów w efekcie działania nadtlenkiem wodoru uzyskano 

wyraźne obniżenie ekspresji genów w obecności tiaminy, potwierdzając wyniki 

otrzymane wcześniej dla markerów cytozolowych (Rys. 18).  

 

Rys. 18. Poziom ekspresji genów kodujących wybrane markery stresu zlokalizowane  

w mitochondriach oraz peroksysomach komórek drożdży poddanych działaniu stresu abiotycznego,  

w zależności od dostępności tiaminy w medium hodowlanym (0 lub 1,4 µM). Wartości na wykresach 

oznaczają porównanie poziomu ekspresji pomiędzy warunkami TA(-) oraz TA(+). Wybrane geny kodują 

odpowiednio: CTA1 – katalazę, SOD2 – dysmutazę ponadtlenkową, CCP1 – peroksydazę cytochromu c.  
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Szczególnie wysoką różnicę ekspresji, ponad 7-krotną, uzyskano dla genu kodującego 

mitochondrialną dysmutazę ponadtlenkową, SOD2. W przypadku pozostałych 

warunków stresu zmiany nie były tak wysokie, jednak wciąż wyraźne dla genów SOD2  

i CTA1.  

1.2.3.3. Błona i ściana komórkowa  

Analogiczną analizę poziomu ekspresji wykonano również dla białek 

zlokalizowanych w obrębie błony oraz ściany komórkowej, do której wybrano kilka 

białek szoku cieplnego (Hsp12, Hsp30 oraz Hsp150), a także białko sensoryczne Mtl1, 

należące do szlaku integralności ściany komórkowej, CWI (ang. Cell Wall Integrity 

Pathway). Spośród wszystkich badanych markerów, wyłącznie w przypadku MTL1 

uzyskano obniżenie ekspresji w obecności tiaminy, natomiast geny kodujące białka 

szoku cieplnego wykazały efekt przeciwny, osiągając nawet 2,5-krotny wzrost ekspresji 

dla genu HSP12 w tych warunkach (Rys. 19).  

 

Rys. 19. Poziom ekspresji genów kodujących wybrane markery stresu zlokalizowane w obrębie błony  

i ściany komórkowej w komórkach poddanych działaniu stresu abiotycznego, w zależności od 

dostępności tiaminy w medium hodowlanym (0 lub 1,4 µM). Wartości na wykresach oznaczają 

porównanie poziomu ekspresji pomiędzy warunkami TA(-) oraz TA(+). Wybrane geny kodują 

odpowiednio: HSP12/30/150 – białka szoku cieplnego, MTL1 – białko sensoryczne szlaku CWI.  
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Otrzymane wyniki wskazują, że w przypadku tej grupy białek obecność tiaminy 

raczej promuje ekspresję kodujących je genów, stanowiąc wyraźne przeciwieństwo do 

obserwowanych do tej pory zmian ekspresji markerów cytozolowych  

i mitochondrialnych.  

Podsumowując zatem, uzyskane wyniki wskazują na zwiększone zapotrzebowanie 

na enzymy stresu komórkowego w stanie niedoboru tiaminy, zwłaszcza w cytozolu 

oraz mitochondriach, co pośrednio wskazuje, że tiamina może brać udział  

w unieczynnieniu produkowanych w warunkach stresu wolnych rodników. Aby 

potwierdzić wpływ dodatku tiaminy na wewnątrzkomórkową równowagę redoks, 

przeprowadzono oznaczenia ilości wolnych rodników w komórkach drożdży poddanych 

działaniu stresu oksydacyjnego oraz konsekwencji ich działania, mierzonych poziomem 

oksydacji białek.   

1.2.4. Wskaźniki działania stresu komórkowego  

W celu określenia skutków działania stresu komórkowego oraz ewentualnego 

wpływu tiaminy na ich łagodzenie, wykonano oznaczenie generacji ROS w komórkach 

S. cerevisiae z użyciem dwóch różnych barwników fluorescencyjnych, dihydrorodaminy 

123 (DHR-123) oraz dihydroetydyny (DHE). Ponieważ produkcja ROS jest najbardziej 

widoczna w efekcie działania czynników utleniających, analizę ich poziomu wykonano 

wyłącznie w warunkach stresu oksydacyjnego (Rys. 20A-B). Wyniki uzyskane za 

pomocą obu barwników wykazały ponad 2-krotnie niższy poziom ROS w komórkach  

S. cerevisiae w obecności tiaminy w medium hodowlanym, potwierdzając wyniki 

uzyskane dla cytozolowych i mitochondrialnych markerów stresu. Bardzo zbliżone 

wyniki przy zastosowaniu barwników DHR-123 jak i DHE mogą wskazywać na obniżanie 

poziomu nie tylko reaktywnych form tlenu, ale także reaktywnych form azotu (RNS), 

wykrywanych głównie w obecności DHR-123.  

Dodatkowo, przeanalizowano poziom uszkodzeń wywołanych przez wolne rodniki 

z zastosowaniem zestawu do oznaczania oksydacji białek, opartego na detekcji grup 

karbonylowych w białkach. Również w tym przypadku zaobserwowano, że obecność 

tiaminy wpływa na obniżenie poziomu grup karbonylowych w całkowitej puli białek 
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drożdży (Rys. 20C) poddanych działaniu wskazanych typów stresu, potwierdzając 

obserwowaną korelację obecności tiaminy z obniżeniem poziomu ROS/RNS.  

 

Rys. 20. Wskaźniki działania czynników stresowych w komórkach drożdży, w zależności  

od dostępności tiaminy w medium hodowlanym (0 lub 1,4 µM). Poziom wolnych rodników oznaczono  

w warunkach stresu oksydacyjnego (A-B), poziom oksydacji białek – w wyniku działania wszystkich 

stosowanych wcześniej czynników stresowych (C), poziom osmoprotektanta, glicerolu, tylko w stresie 

osmotycznym (D).  

Analizę ochronnego działania tiaminy rozszerzono również o specyficzne efekty 

stresu osmotycznego. W tym celu zastosowano oznaczenie poziomu glicerolu, 

będącego najważniejszym osmoprotektantem występującym w komórkach drożdży  

S. cerevisiae. Wykazano, że poziom glicerolu jest również zależny od obecności tiaminy 

(Rys. 20D), co może być bezpośrednio związane z obserwowanym wcześniej w tych 

warunkach obniżeniem ekspresji genu dla dehydrogenazy 3-fosfoglicerolu (GPD1), 

enzymu zaangażowanego w jego biosyntezę.  

1.2.5. Protekcyjne własności tiaminy niezależne od funkcji kofaktorowej  

Dotychczasowe analizy udziału tiaminy w odpowiedzi komórek drożdży  

S. cerevisiae na działanie wybranych czynników stresu abiotycznego nie pozostawiają 



 
77 WYNIKI I ICH WSTĘPNA INTERPRETACJA 

wątpliwości, że pomiędzy komórkami hodowanymi w warunkach niedoboru tiaminy 

oraz jej wysokiej dostępności w medium, występuje wyraźna różnica stanu redoks 

komórki oraz zapotrzebowania na enzymy antyoksydacyjne. Należy jednak zwrócić 

uwagę, iż wybierając tak skrajne warunki jak całkowity brak tiaminy w medium, nie 

można wykluczyć, że praca enzymów TDP-zależnych jest zaburzona niedostateczną 

ilością TDP w komórce. Tym samym, obserwowane różnice w systemie obronnym 

komórki mogą wynikać nie tylko z protekcyjnych własności tiaminy, ale również  

(lub przede wszystkim) z zaburzenia jej funkcji kofaktorowej oraz głównych 

biochemicznych szlaków w komórce. Aby zweryfikować taką możliwość, wykonano 

oznaczenie poziomu akumulacji tiaminy i jej estrów w zależności od ilości tiaminy  

w medium i w dalszych badaniach stosowano takie stężenia, przy których tiamina 

przestaje być w całości przekształcana do difosforanu, a ilość TDP w komórce ulega 

stabilizacji, najprawdopodobniej całkowicie zabezpieczając funkcjonalność enzymów 

TDP-zależnych (Rys. 21). Do dalszych analiz suplementacji tiaminą wybrano stężenia 50 

nM oraz 75 nM, dla których wewnątrzkomórkowa ilość TDP stabilizuje się,  

a nieufosforylowana tiamina ulega ciągłej akumulacji.   

 

Rys. 21. Poziom akumulacji tiaminy oraz TDP w komórkach drożdży S. cerevisiae w zależności  

od stężenia tiaminy w medium hodowlanym (cTA). Na wykresie zaznaczono stężenia tiaminy, przy 

których wewnątrzkomórkowa ilość TDP ulega powolnej stabilizacji.  

Stosując taką suplementację tiaminą w hodowli drożdży w warunkach stresu 

oksydacyjnego, przeanalizowano odpowiednie krzywe wzrostu, a także 

przeprowadzono oznaczenia produkcji wolnych rodników (Rys. 22). Zaobserwowano, 

że mimo znacznie większej ilości TDP w komórkach w przypadku dodatku 75 nM 

tiaminy do medium niż w warunkach TA(-), zarówno wzrost jak i produkcja wolnych 
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rodników tylko nieznacznie odbiegają od siebie, a w przypadku stężenia 50 nM nie 

różnią się zupełnie, sugerując że to obniżony poziom tiaminy a nie TDP w komórkach, 

jest bezpośrednio związany z aktywacją enzymów stresu komórkowego.  

 

Rys. 22. Krzywe wzrostu hodowli komórek S. cerevisiae (A) oraz poziom generowanych w nich 

wolnych rodników (B) w warunkach stresu oksydacyjnego, w zależności od stosowanych stężeń 

tiaminy w medium hodowlanym (cTA).  

Przeprowadzona analiza potwierdza zatem, że poza bezsprzecznie istotną funkcją 

kofaktorową tiaminy, wykazuje ona także niezależne od tej funkcji właściwości 

protekcyjne, prowadzące do łagodzenia skutków działania czynników stresowych.  

1.3. Charakterystyka systemu pobierania i transportu tiaminy w komórkach  

S. cerevisiae w warunkach stresu  

System pobierania i transportu tiaminy u drożdży z rodzaju Saccharomyces oparty 

jest na funkcjonowaniu dwóch głównych białek: błonowego transportera tiaminy 

(Thi7) oraz mitochondrialnego przenośnika TDP (Tpc1) (Rys. 3). W literaturze dostępne 

są tylko nieliczne informacje dotyczące ogólnej charakterystyki obu białek, brakuje 

natomiast zupełnie badań nad ich zachowaniem w warunkach stresu. W niniejszej 

pracy przeprowadzono po raz pierwszy charakterystykę tego procesu w nawiązaniu do 

wcześniejszych oznaczeń dotyczących protekcyjnych funkcji tiaminy.  

1.3.1. Aktywacja systemu transportu w warunkach stresu  

W celu określenia zapotrzebowania na tiaminę i jej pochodne w warunkach stresu 

abiotycznego, oznaczono ich ilość w ekstraktach komórkowych w warunkach pełnej 
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dostępności tiaminy w medium (1,4 µM) w porównaniu do warunków kontrolnych. Nie 

zaobserwowano jednak wzrostu ilości wewnątrzkomórkowej tiaminy, wręcz 

przeciwnie, w zależności od typu stresu widać 15-35% spadek jej ilości (Rys. 23). 

Podobnie w przypadku poziomu TDP, ulega on tylko nieznacznym fluktuacjom, 

mieszczącym się w granicy 10-20%.  

 

Rys. 23. Poziom tiaminy oraz TDP w komórkach drożdży poddanych działaniu wybranych czynników 

stresowych, w obecności tiaminy w medium hodowlanym (1,4 µM). Wyniki przedstawione względem 

warunków kontrolnych, dla których przyjęto wartość 100%.  

W następnej kolejności określono poziom ekspresji genów dla obu transporterów 

tiaminy w wybranych warunkach stresu (Rys. 24). Transporter mitochondrialny Tpc1 

wydaje się być tylko nieznacznie podatny na działanie stresu, gdyż poziom jego mRNA 

wzrósł o około 50% tylko w warunkach podwyższonej temperatury. W przypadku 

białka Thi7 zauważono zróżnicowaną ekspresję w zależności od dostępności tiaminy  

w medium – gdy była ona obecna, częściej dochodziło do wzrostu ilości transkryptów 

genu THI7, natomiast przy braku tiaminy następowała raczej jego represja.  

 

Rys. 24. Poziom ekspresji genów kodujących mitochondrialny transporter TDP (TPC1) oraz błonowy 

przenośnik tiaminy (THI7) w wybranych warunkach stresu abiotycznego, w zależności od dostępności 

tiaminy w medium hodowlanym (0 lub 1,4 µM).  
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Ze względu na tylko nieznaczne różnice w pobieraniu tiaminy i ekspresji 

transporterów w warunkach stresu, dalsze analizy przeprowadzono z udziałem 

szczepów delecyjnych, pozbawionych funkcjonalnych białek transportowych.  

1.3.2. Charakterystyka szczepów delecyjnych Δtpc1 oraz Δthi7  

Oznaczenia rozpoczęto od porównania tempa wzrostu mutantów i szczepu typu 

dzikiego S. cerevisiae (WT). Ponieważ najwyraźniejsze efekty działania tiaminy 

obserwowano dotychczas w warunkach stresu oksydacyjnego, wszystkie analizy 

dotyczące mutantów transportu wykonano wyłącznie z udziałem 1 mM nadtlenku 

wodoru.  

Wykazano, że w warunkach kontrolnych analizowane szczepy prezentowały 

zbliżone tempo wzrostu niezależnie od obecności tiaminy w medium, z wyjątkiem 

Δtpc1, który przy braku tiaminy w medium charakteryzował się nieco opóźnionym 

wzrostem (Rys. 25). Po wprowadzeniu warunków stresu zaobserwowano większe 

zróżnicowanie – w przypadku warunków TA(+) wszystkie szczepy rosły równie szybko, 

jednakże przy braku tiaminy w medium, wzrost mutanta Δtpc1 był ledwie zauważalny. 

Mutant Δthi7 cechował się wyraźnie szybszym wzrostem w tych warunkach  

w porównaniu do szczepu typu dzikiego, co może wynikać z jego naturalnej adaptacji 

do stanu deficytu tiaminy, podczas gdy komórki szczepu dzikiego po wprowadzeniu do 

medium pozbawionego tiaminy muszą przestawić swój metabolizm z jej pobierania  

na biosyntezę.  

 

Rys. 25. Porównanie krzywych wzrostu dla szczepów delecyjnych Δtpc1 oraz Δthi7 oraz szczepu typu 

dzikiego S. cerevisiae (WT), w warunkach kontrolnych (K) oraz w warunkach stresu oksydacyjnego 

(OX), w zależności od dostępności tiaminy w medium (0 lub 1,4 µM).  
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Określono również poziom estrów tiaminy w warunkach stresu dla obu mutantów 

i szczepu dzikiego w warunkach pełnej zależności od własnej biosyntezy, jednak 

zaobserwowane różnice były minimalne (Rys. 26). Natomiast brak aktywnego systemu 

pobierania tiaminy z otoczenia w przypadku szczepu Δthi7 został potwierdzony  

w warunkach suplementacji tiaminą jej bardzo niskim poziomem, odpowiadającym 

wyłącznie możliwościom biosyntezy tej witaminy w komórkach tego szczepu.  

 

Rys. 26. Poziom tiaminy oraz TDP w komórkach wybranych mutantów transportu oraz szczepu 

dzikiego drożdży S. cerevisiae (WT) w warunkach kontrolnych (K) oraz w warunkach stresu 

oksydacyjnego (OX), w zależności od dostępności tiaminy w medium hodowlanym (0 lub 1,4 µM). 

1.3.2.1. Biosynteza i aktywacja tiaminy  

W następnej kolejności przeprowadzono analizę ekspresji genów biosyntezy 

tiaminy w zależności od jej dostępności dla każdego z badanych szczepów (Rys. 27A), 

jak również porównano uzyskaną odpowiedź pomiędzy poszczególnymi szczepami 

(Rys. 27B). Uzyskane wyniki są zgodne z przewidywaniami, według których wzór 

ekspresji genów dla szczepu delecyjnego Δthi7 w warunkach TA(+) powinien być 

zbliżony do wzoru ekspresji uzyskanego w przypadku szczepu dzikiego w warunkach 

deficytu tiaminy. Ponadto, zaobserwowano obniżoną ekspresję genów biosyntezy 

tiaminy w komórkach tego mutanta w warunkach TA(-), co może potwierdzać jego 

adaptację do stanu deficytu tiaminy.  
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Rys. 27. Poziom ekspresji genów biosyntezy i aktywacji tiaminy w komórkach szczepu dzikiego  

S. cerevisiae oraz wybranych mutantów transportu, w warunkach kontrolnych, w zależności od 

dostępności tiaminy w medium hodowlanym (0 lub 1,4 µM). A – różnice w ekspresji genów pomiędzy 

szczepami (wartości dla szczepu dzikiego przyjęto jako równe 1), B – różnice w ekspresji genów 

pomiędzy warunkami różnej dostępności tiaminy (wartości dla warunków TA(+) przyjęto jako równe 1).  

Analogiczną analizę ekspresji genów biosyntezy przeprowadzono w warunkach 

trzech typów stresu abiotycznego, jednak uzyskane zmiany w porównaniu do 

warunków kontrolnych były w większości nieistotne statystycznie (wyniki 

nieprezentowane).  

1.3.2.2. Enzymy zależne od TDP jako kofaktora  

Do badań ekspresji genów kodujących enzymy TDP-zależne wybrano dwa 

najbardziej reprezentatywne geny dla komórek drożdży, TKL1 oraz KGD1. W przypadku 

mutanta Δtpc1 zaobserwowano wyraźnie wyższy poziom mRNA genu kodującego 

dehydrogenazę α-ketoglutaranu niż w komórkach szczepu dzikiego (Rys. 28A), co nie 

zaskakuje, biorąc pod uwagę zaburzony transport TDP do mitochondriów  

w komórkach tego szczepu i tym samym obniżoną ilość funkcjonalnego enzymu. Efektu 

tego nie odnotowano jednak w obecności tiaminy w medium, prawdopodobnie ze 

względu na znacznie wyższe stężenie wewnątrzkomórkowego poziomu TDP w tych 

warunkach, co mogłoby prowadzić do przenikania TDP do mitochondriów  

z pominięciem białka Tpc1, na przykład z udziałem niespecyficznych transporterów.  
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W przypadku genu kodującego transketolazę, zaobserwowano jedynie jego 

nieznacznie obniżoną ekspresję w komórkach szczepu Δthi7, co ponownie może 

wynikać z adaptacji tego mutanta do mniejszego poziomu TDP w komórkach.   

Podobnie jak w przypadku genów biosyntezy, pominięto prezentację wyników  

w warunkach stresu komórkowego ze względu na niewielkie zmiany poziomu mRNA 

względem warunków kontrolnych.  

 

Rys. 28. Poziom ekspresji genów kodujących dwa główne enzymy TDP-zależne, transketolazę (TKL1) 

oraz dehydrogenazę α-ketoglutaranu (KGD1) w komórkach szczepu dzikiego oraz mutantów 

transportu w warunkach kontrolnych, w zależności od dostępności tiaminy w medium hodowlanym  

(0 lub 1,4 µM). A – różnice w ekspresji genów pomiędzy szczepami (wartości dla szczepu dzikiego 

przyjęto jako równe 1), B – różnice w ekspresji genów pomiędzy warunkami różnej dostępności tiaminy 

(wartości dla warunków TA(+) przyjęto jako równe 1).  

1.3.2.3. Wskaźniki działania stresu komórkowego  

Ostatnim aspektem badań nad systemem transportu tiaminy była ocena poziomu 

wolnych rodników oraz głównego markera stresu, mitochondrialnej dysmutazy 

ponadtlenkowej (Sod2), w odniesieniu do mutantów Δthi7 i Δtpc1. Mutacja  

w transporterze Tpc1 tylko nieznacznie zwiększyła poziom wolnych rodników  

w komórkach, podczas gdy mutacja wykluczająca aktywny transport tiaminy  

z otoczenia spowodowała ponad dwukrotny wzrost ich ilości (Rys. 29). Podobne wyniki 
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uzyskano w przypadku ekspresji genu kodującego dysmutazę ponadtlenkową, jednak 

tutaj poziom transkryptów w komórkach Δtpc1 był wyraźnie wyższy niż dla szczepu 

dzikiego. Zwiększony poziom ROS oraz mRNA dla genu SOD2 obserwowany u mutanta 

Δthi7 sugeruje zatem zaburzenia stanu równowagi oksydacyjno-redukcyjnej, 

wynikające najprawdopodobniej z niedostatecznego poziomu syntezy tiaminy w jego 

komórkach. Tym samym, uzyskane wyniki wyraźnie potwierdzają wcześniejsze 

rezultaty dotyczące ochronnej roli tiaminy, wskazując na tiaminę a nie TDP jako główny 

czynnik łagodzący skutki stresu komórkowego.  

 

Rys. 29. Poziom wolnych rodników (A) oraz ekspresja genu kodującego dysmutazę ponadtlenkową 

(SOD2) (B) w komórkach mutantów transportu oraz szczepu dzikiego S. cerevisiae w warunkach stresu 

oksydacyjnego, w zależności od dostępności tiaminy w medium hodowlanym (0 lub 1,4 µM).  

Podsumowując, system transportu tiaminy nie wydaje się być szczególnie podatny 

na działanie zastosowanych czynników stresowych. Być może ta niezmienność 

ekspresji obu transporterów niezależnie od warunków środowiska jest sposobem 

drożdży na utrzymanie odpowiedniego wewnątrzkomórkowego poziomu tej witaminy. 

Z kolei ilość tiaminy dostępna w medium, wydaje się być wystarczająca do zapewnienia 

jej protekcyjnej roli względem komórek drożdżowych. Niewątpliwie jednak, analiza 

mutantów transportu w kontekście produkcji wolnych rodników oraz poziomu 

markerów stresu pozwoliła ostatecznie potwierdzić, która forma tiaminy ma 

dominujące znaczenie w wypełnianiu jej funkcji ochronnych.  
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1.4. Identyfikacja czynników regulujących protekcyjne działanie tiaminy 

Biosynteza oraz transport tiaminy, a także funkcjonalność enzymów TDP-zależnych 

podlegają w komórkach drożdży S. cerevisiae silnej regulacji na poziomie 

transkrypcyjnym oraz metabolicznym (Mojzita i Hohmann, 2006; Ralser i wsp., 2009). 

Wiele białek zaangażowanych w tę kontrolę zostało już poznanych, podobnie jak 

mechanizmy ich działania na poziomie molekularnym (Hohmann i Meacock, 1998). Nie 

wiadomo jednak w jaki sposób podlega kontroli protekcyjne działanie tiaminy  

w odpowiedzi stresowej, a także jaki wpływ na komórkę może mieć jej zaburzenie. Tym 

samym, kolejną część niniejszej pracy poświęcono próbie scharakteryzowania 

potencjalnych czynników regulatorowych, zaangażowanych w obserwowaną ochronną 

rolę tiaminy.  

1.4.1. Szlaki regulacji zależne od białek Hog1 i Yap1  

Większość procesów komórkowych aktywowanych przez drożdże S. cerevisiae  

w odpowiedzi na warunki stresu jest przynajmniej częściowo związana z jedną  

z dwóch głównych ścieżek przekazywania sygnału w stresie, ścieżki HOG (ang. High 

Osmolarity Glycerol Pathway), zależnej od kinazy Hog1 oraz ścieżki YAP, zależnej od 

białka Yap1 (ang. Yeast Activator Protein). Wstępne badania przeprowadzone  

z użyciem mutantów pozbawionych funkcjonalnych wersji obu białek, w których 

wykazano między innymi zwiększoną akumulację tiaminy w warunkach stresu 

(Kowalska i wsp., 2012), wskazują, że mogą one być zaangażowane również  

w obserwowane protekcyjne działanie tiaminy.  

Badania przeprowadzone w celu weryfikacji tej hipotezy ograniczono do dwóch 

typów stresu, osmotycznego oraz oksydacyjnego, ze względu na wysokie 

podobieństwo obserwowanej w niniejszej pracy odpowiedzi na stres termiczny  

oraz oksydacyjny. Opisane powyżej analizy z udziałem mutantów regulatorowych 

Δhog1 i Δyap1, rozszerzono natomiast o oznaczenia ich przeżywalności w warunkach 

stresu oraz oznaczenia podstawowych markerów specyficznych dla stresu 

osmotycznego (GDP1) i oksydacyjnego (SOD2). Wszelkie zaburzenia poziomu wzrostu 

lub ekspresji genów u obu mutantów w zależności od dostępności tiaminy  
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w odniesieniu do szczepu dzikiego, mogą wskazywać na rolę białek Hog1 i Yap1  

w obserwowanym ochronnym działaniu tiaminy w stresie.  

Porównanie tempa wzrostu pomiędzy badanymi szczepami drożdży wykazało 

bardzo wyraźne problemy obu mutantów z namnażaniem w warunkach stresu 

oksydacyjnego (Rys. 30). Wydaje się to zrozumiałe w kontekście tego, jak ważne dla 

komórki w tych warunkach są białka, których obecności zostały one pozbawione. Tak 

znaczne zahamowanie wzrostu, nawet w warunkach dostępności tiaminy, nie pozwala 

jednak obiektywnie ocenić jej wpływu na namnażanie obu szczepów w tych 

warunkach.  

 

Rys. 30. Porównanie tempa wzrostu szczepów delecyjnych Δhog1 i Δyap1 oraz szczepu typu dzikiego 

(WT) w warunkach kontrolnych oraz w warunkach stresu osmotycznego i oksydacyjnego, w zależności 

od obecności tiaminy w medium hodowlanym (0 lub 1,4 µM).   

Ponadto, może zaskakiwać tylko nieznaczne opóźnienie wzrostu szczepu Δhog1  

w warunkach stresu osmotycznego, w których właśnie białko Hog1 stanowi nadrzędny 

czynnik regulacyjny. W analizie wpływu tiaminy na wzrost komórek obu szczepów 

delecyjnych nie zauważono jednak większych różnic w jego poziomie względem 

szczepu dzikiego.  
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W przypadku obu szczepów delecyjnych, wykazano natomiast zniesienie różnic  

w ekspresji wybranych markerów stresu (SOD2 i GPD1) pomiędzy warunkami TA(+)  

i TA(-), które obserwowano wcześniej w komórkach szczepu dzikiego (Rys. 31). Zgodnie 

z przewidywaniami, w stresie osmotycznym odnotowano zaburzony wzór ekspresji 

badanych genów w przypadku mutanta Δhog1, natomiast w stresie oksydacyjnym był 

on widoczny u obu szczepów, w szczególności u Δyap1.   

 

Rys. 31. Poziom ekspresji wybranych markerów stresu w komórkach szczepów delecyjnych Δhog1 

oraz Δyap1 w warunkach kontrolnych oraz w warunkach stresu osmotycznego i oksydacyjnego,  

w zależności od obecności tiaminy w medium hodowlanym (0 lub 1,4 µM). SOD2 – gen kodujący 

dysmutazę ponadtlenkową, GPD1 – gen kodujący dehydrogenazę 3-fosfoglicerolu.  

Białka Hog1 i Yap1 są ważnymi regulatorami w odpowiedzi stresowej drożdży  

i wspólnie kontrolują ekspresję większości genów w reakcji na warunki stresu. Białka 

te, zależnie od wybranych warunków środowiska współpracują także z szeregiem 

różnych czynników transkrypcyjnych, które wykazują znacznie większą specyficzność 

względem danego typu stresu. Potwierdziwszy udział zarówno białka Hog1 jak i Yap1  

w obserwowanym protekcyjnym działaniu tiaminy, w dalszym etapie badań podjęto 

próbę identyfikacji możliwych białek regulatorowych. W tym celu dokonano 

przeszukania sekwencji promotorowych genów związanych z metabolizmem tiaminy  

w celu wytypowania potencjalnych czynników transkrypcyjnych, zaangażowanych  

w ochronne działanie tiaminy w stresie.  
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1.4.2. Selekcja czynników transkrypcyjnych z udziałem bazy YEASTRACT  

W wyniku przeszukania sekwencji regulatorowych wybranych genów z użyciem 

bazy YEASTRACT, dla każdego z nich uzyskano listę potencjalnych oraz 

udokumentowanych miejsc wiązania czynników transkrypcyjnych. Następnie 

wyselekcjonowano spośród nich czynniki zaangażowane w odpowiedź na warunki 

stresu i wybrano grupę o potencjalnie możliwej roli regulacyjnej w protekcyjnym 

działaniu tiaminy (Tabela 1).  

Tab. 1. Zestawienie udokumentowanych oraz potencjalnie możliwych miejsc wiązania wybranych 

czynników transkrypcyjnych do sekwencji promotorowych genów związanych z metabolizmem 

tiaminy. Czynniki transkrypcyjne oznaczone symbolem „*” wybrano do dalszych analiz z uwagi na 

powszechną obecność ich miejsc wiązania w promotorach badanych genów, a także ze względu na 

znaczenie poszczególnych czynników w odpowiedzi na wybrane typy stresów w komórkach S. cerevisiae.  

 

THI4 THI5 THI6 THI11 THI80 THI20 THI21 THI7 TPC1 KGD1 PDA1 TKL1 PDC1 ILV2 

Msn2*                             

Msn4                             

Hsf1*                             

Yap5                             

Yap7                             

Stb5*                             

Swi6                             

Gcn4                             

Pdr1                             

Gis1*                             

Cad1                             

Rim101                             

Sko1*                             

Skn7*                             

Hot1                             

 

bezpośrednio udokumentowane wiązanie (metoda immunoprecypitacji chromatyny) 

pośrednio udokumentowane wiązanie (analiza zmian ekspresji genów u mutantów 

pozbawionych danego czynnika transkrypcyjnego)  

potencjalna możliwość wiązania (obecność sekwencji wiążącej) 
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Dla każdego z wytypowanych białek zamówiono szczep delecyjny pozbawiony 

funkcjonalnego czynnika transkrypcyjnego (EUROSCARF, Niemcy). Ponieważ mutacja  

w białku Hsf1 jest letalna, w jego przypadku zastosowano szczep diploidalny 

pozbawiony jednej kopii genu HSF1 (HSF1/Δhsf1), a także odpowiedni dla niego szczep 

typu dzikiego (WT BY4743). W każdym z eksperymentów z udziałem mutantów 

regulatorowych wykonywano więc dodatkową kontrolę z udziałem szczepu dzikiego 

BY4743, natomiast w celu uproszczenia zapisu, szczep z mutacją w genie HSF1 

oznaczano dalej w skrócie jako Δhsf1.  

1.4.3. Oznaczenia poziomu stresu z udziałem mutantów regulatorowych  

Wstępne badania mające wytypować potencjalne czynniki transkrypcyjne 

rozpoczęto od wykreślenia krzywych wzrostu w warunkach kontrolnych oraz  

w warunkach stresu.  

Ze względu na powszechną rolę badanych białek w reakcjach stresowych, 

spodziewano się opóźnienia we wzroście wszystkich mutantów w porównaniu do 

komórek drożdży typu dzikiego. W prowadzonych oznaczeniach jednak istotne były 

przede wszystkim zwiększone lub zmniejszone różnice w tempie wzrostu pomiędzy 

komórkami znajdującymi się w warunkach różnej dostępności tiaminy w medium. 

Ewentualne różnice mogłyby bowiem wskazywać na zależność pomiędzy 

funkcjonalnością badanych białek regulatorowych a korzystnym wpływem obecności 

tiaminy na wzrost hodowli. W przeprowadzonych analizach, największą taką zmianę, 

zarówno w warunkach kontrolnych jak i po wystąpieniu stresu, zaobserwowano dla 

mutantów Δstb5 oraz Δskn7 (Rys. 32).  
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Rys. 32. Porównanie wzrostu szczepów delecyjnych pozbawionych wybranych czynników 

transkrypcyjnych z komórkami S. cerevisiae typu dzikiego (WT), w warunkach kontrolnych oraz 

stresowych, w zależności od obecności tiaminy w medium (0 lub 1,4 µM).   
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Zastosowana w kolejnej części badań analiza poziomu estrów tiaminy wykazała 

jedynie nieznaczne różnice w pobieraniu tiaminy względem szczepu dzikiego  

w przypadku mutantów Δstb5 (35% większa ilość tiaminy) oraz Δhsf1 i Δsko1 (około 

50% mniejsza ilość tiaminy) (Rys. 33). Z kolei poziom TDP był bardzo zbliżony  

w komórkach wszystkich szczepów w warunkach dostępności tiaminy, lecz ulegał 

obniżeniu przy jej braku w medium hodowlanym. Mniejsza ilość TDP może wynikać  

z obniżonej wydajności szlaku biosyntezy i aktywacji tiaminy w komórkach szczepów 

delecyjnych.  

 

Rys. 33. Poziom tiaminy oraz TDP w komórkach szczepu dzikiego (WT) oraz wybranych szczepów 

delecyjnych S. cerevisiae w warunkach kontrolnych, w zależności od dostępności tiaminy w medium 

hodowlanym (0 lub 1,4 µM). 

Następnie przeprowadzono analizę ekspresji genów wybranych markerów stresu, 

GPD1 oraz SOD2, w komórkach wszystkich mutantów oraz rozszerzono ją o gen 

biosyntezy tiaminy THI4, którego aktywację w warunkach stresu wykazano we 

wcześniejszych oznaczeniach (Rys. 14). Gen THI4 może być istotny w tych badaniach 

także ze względu na możliwość odrębnego sposobu regulacji jego ekspresji. U drożdży 

z rodzaju Saccharomyces wciąż nie zidentyfikowano ryboprzełączników, odpowiada-

jących za kontrolę ekspresji białek biosyntezy tiaminy w komórkach roślin i bakterii, 

jednak niewykluczona jest obecność podobnego precyzyjnego systemu regulacji.  



 
92 WYNIKI I ICH WSTĘPNA INTERPRETACJA 

 

Rys. 34. Poziom ekspresji wybranych markerów stresu (GPD1 i SOD2) oraz genu zaangażowanego  

w biosyntezę tiaminy (THI4) w komórkach mutantów regulatorowych oraz szczepu dzikiego (WT)  

w wybranych warunkach stresu, w zależności od dostępności tiaminy w medium hodowlanym  

(0 lub 1,4 µM). 

 

Rys. 35. Poziom tiaminy oraz TDP w komórkach szczepu dzikiego (WT) oraz wybranych szczepów 

delecyjnych S. cerevisiae w warunkach stresowych, w zależności od dostępności tiaminy w medium 

hodowlanym (0 lub 1,4 µM). Wartości na wykresie przeliczono względem poziomu tiaminy i TDP  

w warunkach kontrolnych i przedstawiono w odniesieniu do wartości dla szczepu dzikiego, dla którego 

przyjęto 100%.  
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Uzyskane wyniki wskazały ponownie na mutanty Δstb5 oraz Δskn7 i ich odmienny 

wzór ekspresji w stosunku do szczepu dzikiego w stresie oksydacyjnym, natomiast  

w stresie osmotycznym zaburzoną ekspresję wykazywał również mutant Δsko1  

(Rys. 34). Te same szczepy miały też nieznacznie zwiększoną ilość TDP i tiaminy  

w warunkach obu badanych typów stresu (Rys. 35).  

Dodatkowo, przeprowadzone oznaczenie poziomu wolnych rodników, wykazało 

zwiększoną produkcję ROS u mutanta Δstb5 w warunkach dostępności tiaminy  

w medium, czego nie obserwowano w przypadku innych szczepów.  

 

Rys. 36. Poziom wolnych rodników w komórkach szczepu dzikiego (WT) oraz szczepów delecyjnych  

S. cerevisiae poddanych działaniu stresu oksydacyjnego, w zależności od dostępności tiaminy  

w medium hodowlanym (0 lub 1,4 µM).  

Podsumowując, uzyskane w tej części wyniki stanowią wyłącznie początkowy etap 

identyfikacji kluczowych czynników regulacji protekcyjnego działania tiaminy, jednak 

już na podstawie przeprowadzonych analiz, można wytypować trzy potencjalne 

czynniki regulacyjne: Stb5, Skn7 oraz Sko1. Potwierdzenie ich rzeczywistego udziału 

wymaga dalszych badań z udziałem bardziej zaawansowanych technik opartych na 

oddziaływaniu białek i DNA, jak na przykład metoda immunoprecypitacji chromatyny 

(ChiP). Tego typu analiz nie wykonywano już jednak w ramach niniejszej pracy.   
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2. Możliwość protekcyjnego działania tiaminy względem drożdżaków  

z rodzaju Candida  

Drożdże z rodzaju Saccharomyces reprezentują grupę nieszkodliwych 

mikroorganizmów, których procesy adaptacyjne obejmują przede wszystkim 

powszechnie występujące typy stresu abiotycznego. Zupełnie inne warunki bytowania 

przyjęły patogenne drożdżaki z rodzaju Candida, kolonizujące organizm gospodarza  

i przejawiające swoją obecność w niegroźnych infekcjach skórnych, bądź zagrażających 

życiu infekcjach systemowych. W ich trakcie, drożdżaki Candida wystawione są ze 

strony komórek gospodarza na działanie silnych warunków stresu oksydacyjnego, 

napotykanych między innymi podczas wybuchu tlenowego komórek obronnych  

w miejscu trwania reakcji zapalnej (Miramón i wsp., 2013). Właśnie egzystencja  

w takim środowisku spowodowała wykształcenie przez komórki Candida zwiększonej 

odporności na warunki stresu, pozwalając im przeżyć krótkotrwały stres wywołany 

działaniem nadtlenku wodoru o stężeniu dochodzącym lokalnie nawet do 50 mM 

(Alvarez-Peral i wsp., 2002). Ponieważ w literaturze brakuje informacji na temat roli 

tiaminy w odniesieniu do drożdżaków z rodzaju Candida, kolejna część eksperymentów 

miała na celu określenie, czy tiamina może mieć znaczenie w łagodzeniu skutków 

działania także tak silnego stresu, a co więcej, u tak dobrze pod tym względem 

wyspecjalizowanych organizmów.  

2.1. Wpływ tiaminy na metabolizm drożdżaków w warunkach kontrolnych  

2.1.1. Wzrost komórek i oznaczenia poziomu estrów tiaminy  

Badania rozpoczęto od określenia wpływu dostępności tiaminy na tempo wzrostu 

drożdżaków z rodzaju Candida. W organizmie ludzkim stężenia tiaminy w tkankach  

i organach mogą być bardzo zróżnicowane (Gangolf i wsp., 2010). Ponadto,  

u pacjentów wymagających terapeutycznych dawek tiaminy, jej lokalne stężenie może 

znacznie przewyższać warunki jej standardowej dostępności (Gibson i Blass, 2007). Do 

badań wybrano zatem podobnie jak w przypadku komórek S. cerevisiae warunki braku 

tiaminy, jej ilość występującą w podstawowym medium hodowlanym YPD (1,4 µM) 

oraz jej nadmiarowe ilości, zbliżone do dawek stosowanych w lecznictwie (200 µM).  
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Wykazano, że drożdżaki z rodzaju Candida, pomimo zdolności do biosyntezy 

tiaminy, znacznie gorzej radzą sobie z jej niedoborem w porównaniu do komórek 

Saccharomyces (Rys. 37). W przypadku C. glabrata dochodzi wręcz do prawie 

całkowitego zahamowania wzrostu w tych warunkach. Nie zaobserwowano natomiast 

różnicy we wzroście komórek wybranych organizmów pod wpływem wysokiego 

stężenia tiaminy w medium, co może świadczyć, iż 1,4 µM jest już wystarczająco 

wysokim stężeniem, aby zapewnić optymalne tempo wzrostu. 

 

Rys. 37. Krzywe wzrostu drożdżaków z rodzaju Candida w zestawieniu z komórkami S. cerevisiae  

w warunkach kontrolnych, w zależności od dostępności tiaminy w medium hodowlanym. Ze względu 

na różnice w produkcji biomasy, skale na osiach przedstawiających gęstość optyczną zostały 

odpowiednio dopasowane.  

Następnie, stosując te same warunki dostępności tiaminy zbadano, czy zaburzenia 

we wzroście drożdżaków są bezpośrednio związane z wewnątrzkomórkowym 

poziomem tiaminy i TDP. Zgodnie z przewidywaniami, u drożdżaków zmuszonych do 

biosyntezy tiaminy, jej poziom w komórkach był poniżej poziomu detekcji (Rys. 38).  

W przypadku C. glabrata nie udało się również zaobserwować TDP, co może wyjaśniać 

tak znaczne zahamowanie wzrostu obserwowane w tych warunkach. Wykazano też 

wyraźne różnice w odpowiedzi na zwiększone dawki tiaminy pomiędzy badanymi 

organizmami – komórki S. cerevisiae oraz C. tropicalis akumulowały nawet do 150 

nmoli tiaminy/mg białka, a pozostałe szczepy nie więcej niż 20 nmol/mg białka.  
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Rys. 38. Poziom TDP oraz tiaminy w komórkach S. cerevisiae oraz drożdżaków z rodzaju Candida  

w warunkach kontrolnych, w zależności od dostępności tiaminy w medium hodowlanym. N/D – ilość 

tiaminy lub TDP poniżej poziomu detekcji. 

2.1.2. Ekspresja genów kodujących enzymy TDP-zależne  

Ze względu na widoczną ścisłą kontrolę ilości TDP w komórkach różnych gatunków 

Candida, zbadano również poziom ekspresji genu kodującego pirofosfokinazę tiaminy 

(THI80), odpowiedzialną za aktywację tiaminy do jej podwójnie ufosforylowanej 

pochodnej, a także genów kodujących główne enzymy TDP-zależne (Rys. 39).  

Porównanie podstawowych ilości mRNA pomiędzy komórkami hodowanymi  

w warunkach różnej dostępności tiaminy, nie wykazało u nich większych zmian. Zwraca 

uwagę natomiast zwiększone zapotrzebowanie na THI80 w przypadku komórek  

C. tropicalis w warunkach niedoboru tiaminy. Prawdopodobnie wiąże się to  

z możliwością akumulacji większych ilości TDP przez komórki C. tropicalis  

i ewentualnym wzrostem znaczenia metabolizmu zależnego od TDP w przypadku tego 

drożdżaka. Hipotezę tę mogłaby potwierdzać obserwowana w komórkach C. tropicalis 

2-krotnie zwiększona ekspresja genu transketolazy w warunkach dostępności tiaminy. 

Analiza z udziałem drugiego enzymu TDP-zależnego, dehydrogenazy α-ketoglutaranu 

(KGDH), nie wykazała zmian jego ekspresji w warunkach różnej dostępności tiaminy, 

odnotowano jednak znacznie wyższy poziom ekspresji w komórkach C. albicans  

w porównaniu do innych drożdżaków Candida. Różnica ta może wynikać ze 

zwiększonej zdolności C. albicans do penetrowania głębiej położonych tkanek 
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organizmu o zróżnicowanej dostępności tlenu, a tym samym częstsze przekiero-

wywanie ich metabolizmu pomiędzy tlenowym i beztlenowym (d’Enfert, 2009).  

 

Rys. 39. Poziom ekspresji genów kodujących pirofosfokinazę tiaminy (THI80) oraz dwa główne enzymy 

TDP-zależne, transketolazę (TKL) oraz dehydrogenazę α-ketoglutaranu (KGDH) w komórkach  

S. cerevisiae oraz drożdżaków z rodzaju Candida w warunkach kontrolnych, w zależności od stężenia 

tiaminy w medium hodowlanym. Wartości dla wszystkich drożdżaków z rodzaju Candida przedstawiono 

względem poziomu mRNA dla C. albicans w warunkach beztiaminowych, TA(-), dla których przyjęto 

wartość równą 1. Zastosowanie innego genu referencyjnego w stosunku do komórek S. cerevisiae 

uniemożliwia bezpośrednie porównanie ilości ich mRNA względem drożdżaków Candida, niemniej 

jednak możliwa jest analiza zmian ekspresji względem poziomu dostępności tiaminy. N/A – brak danych 

ze względu na niską przeżywalność C. glabrata w warunkach TA(-).   

Ponieważ spośród badanych gatunków drożdży tylko u S. cerevisiae oraz  

C. glabrata zidentyfikowano specyficzny transporter tiaminy (Candida Genome 

Database, wyniki nieopublikowane), zaobserwowana wcześniej ścisła kontrola 

pobierania tiaminy u pozostałych gatunków Candida skłoniła do bliższego przyjrzenia 

się systemowi jej transportu na przykładzie komórek C. albicans. 
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2.1.3. Charakterystyka procesu pobierania tiaminy przez komórki C. albicans  

Badania rozpoczęto od analizy pobierania tiaminy przez C. albicans w szerszym 

zakresie stężeń, wykazując, że maksymalny poziom tiaminy w komórkach C. albicans 

jest osiągany już przy stężeniu 200 nM, podczas gdy u S. cerevisiae jest on wówczas 

jeszcze ponad 2-krotnie niższy od obserwowanego przy stężeniu 1,4 µM (Rys. 40). 

 

Rys. 40. Akumulacja tiaminy oraz TDP w komórkach C. albicans oraz S. cerevisiae w zależności  

od wybranych stężeń tiaminy w medium hodowlanym (cTA). N/D – ilość tiaminy poniżej poziomu 

detekcji. 

Zaobserwowana precyzyjna regulacja poziomu tiaminy akumulowanej  

w komórkach C. albicans nasuwa pytanie o system transportu tiaminy oraz jego 

kontrolę. U C. albicans zidentyfikowano mitochondrialny przenośnik dla difosforanu 

tiaminy (Tpc1, Candida Genome Database, wyniki nieopublikowane), brakuje 

natomiast informacji dotyczących głównego błonowego transportera tiaminy. 

Transporter taki znany jest między innymi dla S. cerevisiae (Thi7) oraz blisko 

spokrewnionym z nimi Candida glabrata (CgThi7) i Schizosaccharomyces pombe (Thi9). 

Analiza podobieństwa sekwencji tych białek z użyciem metody BLAST wykazała bardzo 

duże podobieństwo sekwencji między białkami Thi7 u S. cerevisiae i C. glabrata (ponad 

74%), brak natomiast wspólnych sekwencji z białkiem Thi9. Próba wyszukania białek 

homologicznych w komórkach C. albicans nie przyniosła jednak pożądanych efektów.  

Ponieważ z oznaczeń pobierania tiaminy wyraźnie widać, że jej poziom wewnątrz 

komórki podlega regulacji, wytypowano kilka transporterów innych związków, które 

mogłyby być też zaangażowane w jej transport. Informacje o wspólnym transporcie 

pojawiały się wielokrotnie w literaturze, między innymi w odniesieniu do witamin B3, 
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B6 oraz B9 (Klebl i wsp., 2000; Llorente i Dujon, 2000; Zhao i wsp., 2002). Do oznaczeń 

ekspresji wybrano białka transportujące odpowiednio: niacynę (Tna1), pirydoksal 

(Fcy23), foliany i hem (białko kodowane przez gen C3_05380W_A), hem i dinukleotyd 

flawinoadeninowy (Flc1) oraz uracyl (Dal4). Jako referencję zastosowano białka 

pełniące funkcje pomp jonowych w komórce – białko Ena21 transportujące jony sodu 

oraz białko Trk1 jako przenośnik jonów potasu (Rys. 41).  

 

Rys. 41. Zmiany poziomu ekspresji wybranych transporterów w warunkach obecności i deficytu 

tiaminy w komórkach Candida albicans. Numery na osi oznaczają geny kodujące transportery 

przenoszące odpowiednio: 1, niacynę (TNA1); 2, pirydoksal (FCY23); 3, foliany i hem (C3_05380W_A);  

4, hem i dinukleotyd flawinoadeninowy (FLC1); 5, uracyl (DAL4); 6, jony sodu (ENA21); 7, jony potasu 

(TRK1).  

Po dodaniu tiaminy do medium hodowlanego uzyskano prawie dwukrotną 

represję transportera dla niacyny oraz obniżenie poziomu mRNA dla przenośnika 

folianów o około 25%, co wskazuje na możliwość pobierania tiaminy przez obydwa 

białka. Różnica ekspresji jest jednak na tyle mała, że transport ten stanowi 

prawdopodobnie tylko nieznaczną frakcję całkowitego procesu pobierania tiaminy  

z otoczenia.  

2.2. Działanie tiaminy w warunkach stresu oksydacyjnego względem drożdżaków  

z rodzaju Candida 

2.2.1. Wybór warunków stresu  

Ze względu na różnice w odporności na czynniki stresu oksydacyjnego pomiędzy 

komórkami S. cerevisiae a drożdżakami z rodzaju Candida, badania rozpoczęto od 

przeprowadzenia testów przeżywalności w różnych stężeniach nadtlenku wodoru. 
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Zastosowano zakres stężeń 0,5-25 mM, a więc ilości nadtlenku wywołujące zarówno 

łagodne jak i bardzo silne warunki utleniające (Rys. 42).  

 

Rys. 42. Krzywe wzrostu hodowli S. cerevisiae oraz drożdżaków z rodzaju Candida, w warunkach 

stresu oksydacyjnego (0-25 mM nadtlenku wodoru) w zależności od dostępności tiaminy w medium 

hodowlanym (0 lub 1,4 µM). Ze względu na różnice w produkcji biomasy, skale na osiach przedsta-

wiających gęstość optyczną zostały odpowiednio dopasowane. K – warunki kontrolne (brak stresu).  
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Zaobserwowano duże zróżnicowanie wzrostu drożdżaków Candida w warunkach 

stresu. W obecności tiaminy, komórki C. glabrata wydają się być zupełnie niewrażliwe 

nawet na tak wysokie stężenie utleniacza jak 25 mM, a zwiększoną odporność 

wykazują również komórki C. tropicalis. Z drugiej strony jednak, to C. albicans oraz  

C. dubliniensis wykazywały wyższą przeżywalność w stresie gdy tiamina w medium była 

nieobecna. W warunkach optymalnych, tj. pełnego medium hodowlanego, ustalono, że 

podobny poziom żywotności komórek jak w przypadku 1 mM u Saccharomyces 

uzyskano przy stężeniu 5 mM dla komórek Candida (wyniki nieprezentowane) i takie 

stężenia wybrano do dalszej analizy porównawczej.  

2.2.2. Akumulacja tiaminy i jej wykorzystanie jako kofaktora  

W następnej części badań oznaczono poziom tiaminy oraz TDP w komórkach 

drożdżaków w warunkach stresu. W przypadku, gdy komórki były zdane wyłącznie na 

biosyntezę tiaminy, w ich ekstraktach wykryto wyłącznie TDP i to na bardzo niskim 

poziomie (Rys. 43). Ilość TDP w warunkach stresu nie odbiegała jednak od ilości  

w warunkach kontrolnych. Zaobserwowano natomiast różnice w pobieraniu tiaminy  

w warunkach jej obecności w medium, gdzie zarówno C. glabrata jak i C. tropicalis 

wykazywały jej zwiększoną akumulację w odpowiedzi na stres. Wyniki te korelują  

z obserwowanym wcześniej wysokim poziomem wzrostu komórek obu gatunków  

w warunkach stresu.  

 

Rys. 43. Poziom tiaminy oraz TDP w komórkach S. cerevisiae oraz drożdżaków z rodzaju Candida, 

poddanych działaniu stresu oksydacyjnego w zależności od dostępności tiaminy w medium 

hodowlanym (0 lub 1,4 µM). Wartości na wykresie przeliczono względem poziomu tiaminy i TDP  

w warunkach kontrolnych, dla których przyjęto 100%. N/D – ilość tiaminy lub TDP poniżej poziomu 

detekcji.  
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Wyniki oznaczeń poziomu estrów skorelowano następnie z oznaczeniami ekspresji 

genów kodujących pirofosfokinazę tiaminy oraz enzymy TDP-zależne. Zaobserwowano 

silną aktywację genu THI80 u C. dubliniensis, co może rekompensować niższy poziom 

TDP w komórkach tego drożdżaka w stosunku do innych szczepów (Rys. 44). Ponadto, 

wszystkie drożdżaki z rodzaju Candida, w przeciwieństwie do komórek S. cerevisiae, 

odpowiadają na stres zwiększoną ekspresją transketolazy, co sugeruje u nich nieco 

odmienną regulację metabolizmu węglowodanów w tych warunkach. Podwyższona 

ekspresja genu kodującego dehydrogenazę α-ketoglutaranu w komórkach C. tropicalis, 

potwierdza natomiast wcześniejszą hipotezę o szczególnym znaczeniu enzymów 

zależnych od TDP w komórkach tego drożdżaka.  

 

 Rys. 44. Poziom ekspresji genów kodujących pirofosfokinazę tiaminy (THI80) oraz głównych enzymów 

zależnych od TDP, transketolazy (TKL) oraz dehydrogenazy α-ketoglutaranu (KGDH) w komórkach  

S. cerevisiae oraz drożdżaków z rodzaju Candida, w warunkach stresu oksydacyjnego przy 

zróżnicowanej dostępności tiaminy w medium hodowlanym (0 lub 1,4 µM). N/A – brak danych ze 

względu na niską przeżywalność C. glabrata w warunkach TA(-).  
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2.2.3. Wpływ tiaminy na system obronny komórek Candida  

W kolejnym kroku określono wpływ dostępności tiaminy na system obronny 

komórek drożdżaków zilustrowany analizą markerów stresu: dysmutazy ponad-

tlenkowej oraz katalazy, a także poziomem generacji ROS (Rys. 45).  

 

Rys. 45. Poziom ekspresji wybranych markerów stresu oksydacyjnego, dysmutazy ponadtlenkowej 

(SOD) i katalazy (CAT) w komórkach drożdży S. cerevisiae i drożdżaków z rodzaju Candida  

w warunkach stresu oksydacyjnego, w zależności od obecności tiaminy w medium hodowlanym  

(0 lub 1,4 µM). N/A – brak danych ze względu na niską przeżywalność C. glabrata w warunkach TA(-). 

W przypadku komórek S. cerevisiae, obecność tiaminy obniżała zapotrzebowanie 

na enzymy antyoksydacyjne, między innymi cytozolową katalazę oraz mitochondrialną 

dysmutazę ponadtlenkową (Rys. 17-18). Oznaczenia przeprowadzone z udziałem 

drożdżaków z rodzaju Candida nie potwierdziły jednak podobnego schematu ekspresji 

tych markerów stresu. Ekspresja genu SOD wydaje się być zupełnie nieskorelowana  

z obecnością tiaminy, natomiast w przypadku genu kodującego katalazę w komórkach 

C. albicans i C. tropicalis jego ekspresja wyraźnie wzrasta.  

Analiza produkcji wolnych rodników tlenowych, wykazała jednak podobne jak  

u Saccharomyces obniżenie poziomu ich występowania w obecności tiaminy  

w medium (Rys. 46). Odstępstwem są tutaj tylko komórki C. glabrata, co jednak może 

wynikać z ich znikomej przeżywalności w warunkach beztiaminowych. Niemniej jednak, 

zaobserwowany poziom wolnych rodników w komórkach C. glabrata hodowanych  

w pełnym medium jest niemal dwukrotnie wyższy niż w przypadku innych szczepów,  
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co może być związane z ich zwiększoną odpornością na warunki stresu oraz zdolnością 

do przeżywania i replikacji wewnątrz komórek fagocytujących (Roetzer i wsp., 2011).  

 
Rys. 46. Poziom generacji wolnych rodników tlenowych w komórkach S. cerevisiae oraz drożdżaków  

z rodzaju Candida w warunkach stresu oksydacyjnego, w zależności od obecności tiaminy w medium 

hodowlanym (0 lub 1,4 µM). Wartości przedstawiono względem warunków kontrolnych, dla których 

przyjęto wartość 100%.  

Uzyskane w tej części wyniki pokazują wyraźne różnice w odpowiedzi stresowej 

pomiędzy drożdżami Saccharomyces a patogennymi drożdżakami z rodzaju Candida,  

a także odmienne znaczenie tiaminy w tych warunkach. Z pewnością jest to wynikiem 

przystosowania tych mikroorganizmów do innych warunków bytowania oraz 

napotykanych tam czynników stresowych. Odmienny charakter odpowiedzi obserwuje 

się także pomiędzy poszczególnymi gatunkami Candida, co wskazuje prawdopodobnie 

na ich specyficzne i częściowo niezależne przystosowanie do zasiedlanych różnych nisz 

organizmu gospodarza.  
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1. Udział tiaminy w odpowiedzi na warunki stresu abiotycznego  

drożdży Saccharomyces cerevisiae  

Rola difosforanu tiaminy w podstawowych przemianach metabolicznych komórki 

została dobrze scharakteryzowana (Widmann i wsp., 2010; Bunik i wsp., 2013)  

i bezsprzecznie można ją uznać za najważniejszą z funkcji pełnionych przez tiaminę we 

wszystkich organizmach żywych. W ostatnich latach jednak to rola w odpowiedzi na 

warunki stresu staje się stopniowo głównym przedmiotem badań dotyczących tiaminy 

(Karuppagounder i wsp., 2009; Tunc-Ozdemir i wsp., 2009; Rąpała-Kozik i wsp., 2012). 

W pierwszej części przedstawionych badań jako model wybrano jednokomórkowe 

organizmy eukariotyczne, drożdże Saccharomyces cerevisiae, głównie ze względu na 

ich zdolność do biosyntezy tiaminy oraz dobrze wykształcone mechanizmy adaptacji. 

Wśród zastosowanych warunków stresu znalazły się jedne z najczęstszych typów stresu 

abiotycznego towarzyszące jednokomórkowym drożdżom w ich środowisku 

naturalnym: oksydacyjny (generowany użyciem 1 mM nadtlenku wodoru), osmotyczny 

(1 M sorbitol) oraz termiczny (zmiana temperatury z 30oC do 42oC).  

1.1. Pobieranie, synteza i metabolizm tiaminy w warunkach kontrolnych  

Badania rozpoczęto od charakterystyki wzrostu komórek drożdży w zależności od 

dostępności tiaminy w medium hodowlanym. Informacje dotyczące korzystnego 

wpływu obecności tiaminy na tempo wzrostu pojawiały się już w odniesieniu do 

organizmów prokariotycznych oraz siewek roślinnych (Vogl i wsp., 2008; Tunc-Ozdemir 

i wsp., 2009), a jej znaczenie dla prawidłowego wzrostu komórek drożdży postulowano 

jeszcze przed poznaniem jej funkcji kofaktorowych (Williams, 1930). Badania 

prowadzone nad drożdżami S. cerevisiae hodowanymi w warunkach niedoboru innej 

witaminy z grupy B, witaminy B6, wykazywały jednak wręcz odwrotny efekt – 
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hamowanie dalszego wzrostu drożdży po dodaniu egzogennej tiaminy (Nakamura  

i wsp., 1982).  

Przeprowadzone w niniejszej pracy porównanie pomiędzy warunkami dostępności 

tiaminy, TA(+), a jej brakiem w medium, TA(-), wykazało różnice tempa wzrostu 

komórek S. cerevisiae, sięgające około 25% w fazie wzrostu logarytmicznego. Różnice 

te wydają się jednak niewielkie, biorąc pod uwagę znaczną przewagę 

wewnątrzkomórkowego poziomu tiaminy i jej estrów w przypadku dostępności tiaminy 

w medium hodowlanym. W warunkach jej niedoboru, komórki zmuszone są do 

samodzielnej syntezy tiaminy, co jest procesem znacznie wolniejszym i bardziej 

kosztownym energetycznie niż jej pobieranie z otoczenia, odpowiadającym na 

poziomie energetycznym aż pięciu cząsteczkom ATP (Nosaka, 2006). Pomimo bardzo 

wyraźnej aktywacji procesu biosyntezy na poziomie transkrypcyjnym w warunkach 

niedoboru tiaminy w medium, cała syntetyzowana tiamina ulegała przekształceniu do 

formy kofaktorowej, difosforanu tiaminy, a jego ilość była i tak około 10-krotnie 

mniejsza niż w warunkach optymalnej dostępności tiaminy.  

Ponieważ tak znaczna różnica w poziomie TDP mogłaby wpłynąć na 

funkcjonowanie zależnych od niego enzymów, zbadano zarówno ich aktywność, jak  

i ekspresję kodujących je genów. W warunkach deficytu tiaminy, poziom transkryptów  

dla każdego z badanych enzymów TDP-zależnych był co najmniej 50% niższy niż  

w przypadku obecności tiaminy w medium. Intuicyjnie mogłoby się wydawać, że przy 

zmniejszonej ilości TDP, funkcjonalność enzymów mogłaby być zaburzona, co z kolei 

powinno być rekompensowane zwiększoną ekspresją genów. Poza zwiększoną 

aktywnością dekarboksylazy pirogronianu (Pdc), wynikającą przypuszczalnie  

z wysokiego poziomu procesu fermentacji i tym samym największej podatności tego 

enzymu na niedostateczną ilość TDP, pozostałe enzymy TDP-zależne jednak nie 

wykazywały wyraźnych różnic w poziomie aktywności. Być może zmiany te zostały już 

wcześniej zniwelowane przez szybką odpowiedź na poziomie transkrypcyjnym. 

Uzyskane różnice w poziomie mRNA są w zgodzie z obserwacjami przeprowadzonymi 

w przypadku niedoboru tiaminy u ludzkich linii komórkowych, dla których wykazano 

spadek poziomu mRNA zarówno dla transketolazy jak i dehydrogenazy pirogronianu 

(Pekovich i wsp., 1998). Z kolei obniżona regulacja ekspresji genu kodującego 
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dehydrogenazę α-ketoglutaranu została potwierdzona później w analizie sekcji mózgu 

szczurów z niedoborem tiaminy (Shi i wsp., 2008). Uzyskane wyniki mogą sugerować, 

że w obecności tiaminy, metabolizm komórkowy osiąga swój najwyższy poziom i tym 

samym wykazuje stałe zapotrzebowanie na kolejne funkcjonalne cząsteczki enzymów. 

Tylko w przypadku transketolazy, wiadomo że kontrola jej aktywności odbywa się 

raczej na poziomie metabolicznym niż transkrypcyjnym (Ralser i wsp., 2009).  

1.2. Metabolizm tiaminy w warunkach stresu komórkowego  

Informacje na temat metabolizmu tiaminy w warunkach stresu u drożdży  

S. cerevisiae są wciąż niekompletne. Istnieją wstępne dane wskazujące na zwiększenie 

aktywności enzymów biosyntezy tiaminy oraz enzymu TDP-zależnego, transketolazy,  

w wybranych warunkach stresu abiotycznego (Kowalska i wsp., 2012). W tych samych 

badaniach zaobserwowano także zwiększoną aktywność dysmutazy ponadtlenkowej  

u mutantów z delecją genów THI4 i THI6, zaangażowanych w biosyntezę tiaminy. 

Wyniki uzyskane w niniejszej pracy stanowią kontynuację tych badań i dotyczą 

zagadnień systemu transportu tiaminy, jej protekcyjnego działania oraz potencjalnych 

czynników odpowiadających za jego regulację.   

Analizę w warunkach stresu rozpoczęto od sporządzenia krzywych wzrostu  

S. cerevisiae w zależności od dostępności tiaminy w medium hodowlanym. 

Zaobserwowane wyraźne zahamowanie wzrostu komórek drożdży w efekcie działania 

nadtlenku wodoru jest charakterystyczne dla stresu oksydacyjnego i wynika  

z opóźnienia wyjścia z fazy G2 cyklu komórkowego, co umożliwia komórce naprawę 

uszkodzeń wywołanych czynnikiem utleniającym (Flattery-O’Brien i Dawes, 1998).  

W kontekście zróżnicowanej dostępności tiaminy, a w szczególności w warunkach 

niedoboru tiaminy, wzrost drożdży w stresie oksydacyjnym ulega znacznemu 

opóźnieniu, przyczyniając się do aż dwukrotnej różnicy w ilości komórek pomiędzy 

hodowlami i wskazując na wyraźne wspomagające działanie tiaminy. Efekt ten nie jest 

tak widoczny w innych typach stresu. Cechą charakterystyczną stresu oksydacyjnego 

jest jednak zaburzenie równowagi oksydacyjno-redukcyjnej w komórce i produkcja 

zwiększonych ilości reaktywnych form tlenu, można zatem przypuszczać, że właśnie  

z tymi czynnikami wiąże się ochronna rola tiaminy w tych warunkach.  
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1.3. Biosynteza tiaminy i jej funkcje kofaktorowe w metabolizmie komórkowym  

W celu zaprezentowania pełnego spektrum ewentualnych zmian w metabolizmie 

tiaminy w warunkach stresu, wykonano analizę ekspresji głównych genów biorących 

udział w procesie jej biosyntezy. Przy braku tiaminy w medium, a więc w warunkach 

najsilniejszej aktywacji procesu jej biosyntezy, zaobserwowano nieznaczny wzrost 

poziomu mRNA dla genów THI5 i THI6 pod wpływem czynników stresowych, co 

sugeruje, że już niewielki wzrost ekspresji może przełożyć się na wyraźny wzrost 

aktywności, który szacuje się na nawet 5-krotny w stresie oksydacyjnym (Kowalska  

i wsp., 2012). Nie jest to jednak zaskakujące biorąc pod uwagę, że ilość transkryptów  

w warunkach beztiaminowych dla obu wymienionych genów sięga prawie  

10 000-krotnie większej ilości niż gdy tiamina jest dostępna w medium (Rys. 11).  

Co natomiast wymaga wyjaśnienia, to wyraźny wzrost ekspresji genu THI4  

w warunkach obecności tiaminy, zarówno pod wpływem działania nadtlenku wodoru, 

jak i 1 M sorbitolu. Najnowsze badania wskazują na rolę Thi4 jako białka 

„samobójczego” (ang. suicide enzyme), będącego raczej typem substratu  

w przeprowadzanej przez siebie reakcji syntezy komponenty tiazolowej tiaminy a nie 

wyłącznie katalizującym ją enzymem (Chatterjee i wsp., 2011). Jak już wspomniano 

wcześniej, białko Thi4 zostało poznane nie tylko jako element szlaku biosyntezy 

tiaminy, ale także jako czynnik wpływający na obniżenie poziomu uszkodzeń DNA oraz 

stabilność mitochondriów (Machado i wsp., 1997; Medina-Silva i wsp., 2006). 

Mechanizm protekcyjnego działania nie jest znany, jednak postuluje się, że białko Thi4 

może wiązać nadmiar wolnego żelaza w komórce, zmniejszając jego późniejszy udział 

w produkcji wolnych rodników (Chatterjee i wsp., 2011). Ze względu na bardzo silną 

represję genu THI4 w warunkach TA(+), obserwowany wzrost poziomu mRNA w stresie 

pozwala prawdopodobnie zapewnić komórce pewną ilość białka Thi4 do prowadzenia 

jej poza-biosyntetycznych funkcji.  

Obserwowane zmiany w procesie biosyntezy potwierdzają zatem przynajmniej 

częściowo zwiększone zapotrzebowanie na tiaminę w warunkach stresu 

komórkowego. Niezależnie od dodatkowych funkcji jakie może pełnić w tych 

warunkach białko Thi4, podwyższona ekspresja genu kodującego pirofosfokinazę 
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tiaminy (Thi80), odpowiedzialną za aktywację tiaminy do TDP może sugerować, że to 

funkcja kofaktorowa jest kluczowa dla ochronnego działania tiaminy w reakcji na stres.  

Jak zauważono wcześniej, ilość TDP jest znacznie obniżona gdy drożdże zdane są 

na pozyskiwanie tiaminy wyłącznie na drodze biosyntezy (Rys. 10B), jednak nie ma to 

większego wpływu na aktywność enzymów TDP-zależnych w warunkach kontrolnych 

(Rys. 12). Analiza przeprowadzona z udziałem czynników stresowych wykazała, że pod 

wpływem stresu oksydacyjnego, komórki hodowane w warunkach dostępności 

tiaminy, reagowały obniżeniem ekspresji genów kodujących wszystkie enzymy TDP-

zależne. Obserwacja ta może być uzasadniona hamowaniem procesu oddychania 

komórkowego w warunkach zaburzonej równowagi redoks (Gasch i wsp., 2000). 

Niemniej jednak, poza kontrolowaną na poziomie metabolicznym transketolazą, 

represji takiej nie odnotowano już w warunkach niedoboru tiaminy. Częściowo, 

przyczyną tego może być wcześniejsze obniżenie przepływu substratów przez cykl 

Krebsa powodowane brakiem tiaminy, co wyjaśniałoby również osłabiony wzrost 

drożdży w tych warunkach (Rys. 10A). W przypadku dehydrogenazy α-ketoglutaranu 

widoczny był jednak wzrost ekspresji kodującego ją genu w warunkach 

beztiaminowych, co może być związane z postulowanymi dodatkowymi funkcjami tego 

enzymu w regulacji stanu redoks komórki. Wykazano, że kompleks KGDH może 

generować wolne rodniki tlenowe w fizjologicznej reakcji oksydacyjnej dekarboksylacji 

α-ketoglutaranu (Bunik, 2003), zachodzącej w warunkach wysokiego stosunku NADH 

do NAD+. Tym samym, KGDH jest nie tylko ważnym elementem w kontroli cyklu 

Krebsa, lecz również uczestniczy w regulacji stanu redoks w komórce. Efektu tego nie 

zaobserwowano dla kompleksu PDH, który też może przeprowadzać podobne reakcje, 

jednak w jego przypadku wymagają one warunków, w których enzym jest w znacznej 

mierze zinaktywowany w wyniku fosforylacji (Bunik i wsp., 2007).  

W przeciwieństwie do stresu oksydacyjnego, w stresie osmotycznym 

zaobserwowano wzrost poziomu mRNA dla wszystkich badanych enzymów. Przyczyną 

może tu być zdecydowanie mniejszy udział wolnych rodników i powodowanych przez 

nie uszkodzeń komórkowych (Rys. 20B), a także przemiany metaboliczne zachodzące  

w komórce pod wpływem sorbitolu, przyczyniające się do zwiększonej produkcji 

glicerolu. Wykazano, że glicerol może działać nie tylko hamująco na proces fermentacji, 
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ale również może aktywować szlak pentozofosforanowy do syntezy NADPH (Converti  

i wsp., 1995; Rep i wsp., 1999).  

Porównując ekspresję genów kodujących enzymy TDP-zależne w warunkach stresu  

oraz zróżnicowanej dostępności tiaminy w medium, dla każdego z badanych enzymów  

i dla każdego stosowanego typu stresu, stosunek poziomu mRNA pomiędzy warunkami 

stresowymi a kontrolnymi był większy w stanie niedoboru tiaminy w komórkach. 

Stanowi to zatem dodatkowe wskazanie na zapotrzebowanie na enzymy TDP-zależne 

w stresie, podkreślając ich istotną rolę w metabolizmie komórki także w tych 

warunkach. Efektu tego nie zaobserwowano w przypadku aktywności enzymatycznych, 

jednak możliwe, że ewentualne zmiany zdążyły już zostać wyrównane przez szybką 

odpowiedź na poziomie transkrypcyjnym.  

Podsumowując, uzyskane różnice w poziomie mRNA dla enzymów TDP-zależnych  

w zależności od dostępności tiaminy, obserwowane w warunkach stresu lecz nie  

w warunkach kontrolnych, sugerują ich udział w odpowiedzi stresowej drożdży. Dalsze 

badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy podjęto w celu wyjaśnienia, czy 

obserwowane ochronne działanie tiaminy może być również niezależne od funkcji 

kofaktorowej.  

1.4.   Markery stresu i system antyoksydacyjny komórki 

W ostatnich latach pojawiły się informacje o zwiększonej aktywności dysmutazy 

ponadtlenkowej w komórkach drożdży S. cerevisiae z delecją genów THI4 oraz THI6, 

zaangażowanych w biosyntezę tiaminy (Kowalska i wsp., 2012). Możliwość wpływu 

tiaminy na system antyoksydacyjny komórki wydaje się być szczególnie intrygująca  

w kontekście poznania nowych, nie-kofaktorowych funkcji tej witaminy (Bettendorff  

i Wins, 2009; Tylicki i Siemieniuk, 2011). W celu dokładnego zbadania tego procesu, 

przeprowadzono analizę ekspresji genów dla szeregu markerów stresu, zwracając 

szczególną uwagę na ich lokalizację wewnątrzkomórkową.  

Głównym odkryciem tej części badań była obserwacja ujemnej korelacji ekspresji 

wybranych markerów w warunkach stresu z obecnością tiaminy w medium,  

w szczególności w odniesieniu do białek cytozolowych i mitochondrialnych. Białkami 
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cytozolowymi dla których zaobserwowano obniżoną ekspresję genów w obecności 

tiaminy były katalaza (Ctt1) oraz dehydrogenaza 3-fosfoglicerolu (Gpd1). Geny 

kodujące oba enzymy zaliczane są do rodziny genów ESR, wspólnie odpowiadających  

na działanie różnych czynników stresowych, tym samym stanowiąc podstawę systemu 

obronnego komórki (Gasch i Werner-Washburne, 2002). Dla markerów zlokali-

zowanych w mitochondriach i peroksysomach (SOD2, CCP1 oraz CTA1), 

zaobserwowano podobne efekty. Najwyższą różnicę w ich odpowiedzi w zależności od 

dostępności tiaminy zaobserwowano w stresie oksydacyjnym. Wynika to 

prawdopodobnie z faktu, że mitochondria i peroksysomy są w największym stopniu 

narażone na działanie wolnych rodników tlenowych, generowanych w łańcuchu 

oddechowym, w oksydacji kwasów tłuszczowych, czy w pewnym stopniu również jako 

reakcje uboczne kompleksów dehydrogenaz (Scandalios, 2005; Bunik, 2003). Nie tylko 

potwierdzono zatem związek dysmutazy ponadtlenkowej z suplementacją tiaminą, lecz 

także wskazano na mitochondrialne białko Sod2 a nie cytozolowe Sod1, jako 

odpowiedzialne za obserwowany efekt. Wynik ten jest nieco zaskakujący, ponieważ 

dotychczas znane było tylko powiązanie funkcji białka Sod1 i zależnej od TDP 

transketolazy (Slekar i wsp. 1996). W badaniach tych wykazano, że nadekspresja genu 

TKL1 znosi wrażliwość komórek drożdży Δsod1 na czynniki utleniające. Być może 

jednak, efekt ten jest niezależny od wykazanego w niniejszej pracy ochronnego 

działania tiaminy. A z uwagi na zaproponowany wcześniej postulat, że w działanie to 

mogą być zaangażowane głównie wolne rodniki tlenowe, ich zwiększona produkcja  

w mitochondriach jest argumentem przemawiającym w tym przypadku za rolą białka 

Sod2.     

Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, że tiamina jest ważnym elementem  

w utrzymaniu homeostazy komórki, wpływając zarówno na metabolizm komórki, jak  

i jej systemy obronne. Aby rozwiać wątpliwości związane z wpływem tiaminy na stan 

redoks komórki przeprowadzono analizę zmian poziomu wolnych rodników oraz 

efektów ich działania w komórce w warunkach różnej dostępności tiaminy. 

Zastosowanie dwóch różnych barwników fluorescencyjnych, dihydroetydyny oraz 

dihydrorodaminy 123, pozwoliło wykazać znaczące obniżenie poziomu wewnątrz-

komórkowych wolnych rodników w komórkach hodowanych w obecności tiaminy. 
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Należy zwrócić uwagę, że DHE jest barwnikiem specyficznym, oddziałującym wyłącznie 

z anionorodnikami ponadtlenkowymi (O2
●-), podczas gdy barwnik DHR-123 jest 

reaktywny wobec różnych typów rodników, zarówno tlenowych jak i azotowych 

(Wardman, 2007). Co więcej, utleniona forma DHR-123 lokuje się w błonie 

mitochondrialnej, stanowiąc wskaźnik jej integralności (Qin i wsp., 2008), zatem 

obniżona produkcja ROS wykryta przy zastosowaniu tego barwnika, potwierdza 

rezultaty dotyczące obniżonego poziomu markerów mitochondrialnych, w tym genu 

SOD2 (Rys. 18). Na podstawie powyższych oznaczeń nie można niestety określić 

mechanizmu antyoksydacyjnego działania tiaminy. Można jedynie przypuszczać, że 

obejmuje on przekształcanie tiaminy do jej formy tiolowej, jak to zostało 

zaproponowane dla metabolizmu tlenku azotu (Stepuro i wsp., 2005). Za taką 

możliwością przemawia fakt obniżonego poziomu oksydacyjnej modyfikacji białek  

w obecności tiaminy dla działania nadtlenkiem wodoru. Efektu takiego nie 

odnotowano w przypadku działania innych typów stresu, jednakże towarzyszący im 

stres oksydacyjny może mieć w wybranych warunkach mniejsze znaczenie. Z uwagi na 

fakt akumulacji osmolitu jakim jest glicerol, w efekcie działania stresu osmotycznego, 

oznaczono też jego poziom w zależności od obecności tiaminy w medium. 

Zaobserwowano wpływ dodatku tiaminy na obniżenie ilości glicerolu w komórce, co 

pozostaje w zgodzie z odnotowaną wcześniej w tych warunkach zmniejszoną ekspresją 

genu GPD1, kodującego enzym zaangażowany w jego biosyntezę (Rys. 17).  

Analogiczną analizę z udziałem genetycznych markerów stresu przeprowadzono 

także dla białek zlokalizowanych w obrębie błony i ściany komórkowej, głównie białek 

szoku cieplnego. Poza białkiem Mtl1, zmiany były jednak nieistotne statystycznie lub  

w przypadku genu HSP12 wykazywały wręcz odwrotną zależność. Podobna odpowiedź 

białka Mtl1 do obserwowanej w przypadku Gpd1 i Ctt1 może wynikać z zaangażowania 

wszystkich trzech białek we wzmacnianie zewnętrznych struktur komórkowych 

(Kapteyn i wsp. 1999), jednak dla białek Hsp trudniej znaleźć w literaturze stosowne 

wyjaśnienie. Wiadomo, że białko Hsp12 nie jest typowym białkiem szoku cieplnego  

i znana jest jego rola w utrzymywaniu płynności struktur membranowych oraz regulacji 

metabolizmu glukozy (de Groot i wsp., 2000; Singarapu i wsp., 2011). Wykazano,  

że wiązanie Hsp12 do błony komórkowej może być zaburzone w obecności dodatnio 
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naładowanych cząsteczek, więc być może obecne w medium wysokie stężenie 

dodatnio naładowanych cząsteczek tiaminy przyczynia się do tego procesu. Tym 

samym, zrozumiałe byłoby zwiększone zapotrzebowanie na funkcjonalne białko Hsp12 

i podwyższona ekspresja kodującego go genu. Niewykluczone jednak, że obserwowane 

efekty działania tiaminy są zależne od lokalizacji komórkowej, a obszar cytozolu  

i mitochondriów jest w tym przypadku najważniejszy.  

Podsumowując, uzyskane w tej części wyniki stanowią potwierdzenie 

protekcyjnego działania tiaminy w warunkach stresu, wiążąc je w szczególności  

z neutralizacją szkodliwych efektów wolnych rodników. Ich obniżony poziom  

w obecności tiaminy potwierdzony został także obserwacją mniejszego zaangażowania 

antyoksydacyjnych układów enzymatycznych, co oznacza, że poziom zagrożenia 

uszkodzeniami wewnątrzkomórkowymi jest niższy w obecności tiaminy. Badania 

przeprowadzone z udziałem wybranych pośrednich stężeń tiaminy w medium 

hodowlanym wskazują ponadto, że działanie to jest w znacznej mierze niezależne od 

działania tiaminy jako kofaktora. Uzyskane wyniki po raz pierwszy odnoszą się do 

ochronnej roli tiaminy w komórkach drożdży i stanowią potwierdzenie dla 

wcześniejszych prac, w których wykazano wpływ tiaminy na obniżenie poziomu 

wolnych rodników w siewkach roślinnych (Tunc-Ozdemir i wsp., 2009) oraz komórkach 

bakterii (Jung i Kim, 2003).  

1.5.  Charakterystyka systemu pobierania i transportu tiaminy w warunkach stresu  

Obserwowany wpływ tiaminy na poziom sygnalizowanego stresu komórkowego 

zwraca uwagę na mechanizmy jej transportu, które warunkują dostępność tej 

witaminy w komórce w oparciu o jej zawartość w pożywce. W tych warunkach proces 

biosyntezy tiaminy jest prawie zupełnie zablokowany, podczas gdy wewnątrz-

komórkowy system transportu powinien poprawnie funkcjonować niezależnie od jej 

zewnątrzkomórkowego zasobu (Iwashima i Nose, 1976). Pobieranie tiaminy przez 

komórki S. cerevisiae odbywa się prawie wyłącznie na zasadzie aktywnego transportu  

z udziałem białka Thi7, podczas gdy zidentyfikowanym przenośnikiem wewnątrz-

komórkowym jest mitochondrialny transporter dla difosforanu tiaminy, Tpc1 

(Singleton, 1997; Marobbio i wsp., 2002).  
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Znaczenie systemu transportu w warunkach stresu abiotycznego w komórkach 

drożdży nie było przedmiotem wcześniejszych badań. Dostępne są jedynie prace 

charakteryzujące specyficzność substratową i kinetykę pobierania tiaminy  

w warunkach kontrolnych (Nishimura i wsp., 1982; Marobbio i wsp., 2002).  

Wyniki uzyskane dla szczepu dzikiego drożdży S. cerevisiae wykazały jedynie 

nieznacznie zwiększoną ekspresję genów kodujących transportery Thi7 oraz Tpc1  

w wybranych warunkach stresu. W celu dalszej charakterystyki systemu transportu  

w warunkach stresu, wykorzystano szczepy delecyjne, pozbawione funkcjonalnych 

transporterów tiaminy, odpowiednio Δthi7 oraz Δtpc1.  

Analiza krzywych wzrostu poszczególnych szczepów w warunkach pełnej 

dostępności tiaminy, nie wykazała istotnych różnic, jednakże w warunkach niedoboru 

tiaminy, widać wyraźne spowolnienie wzrostu mutanta Δtpc1 i jego szczególną 

wrażliwość na działanie stresu oksydacyjnego, co wskazuje na kluczowe znaczenie TDP 

dla enzymów mitochondrialnych i tym samym dla podstawowego metabolizmu 

komórki. Co ciekawe, mutant Δthi7 rośnie w tych warunkach nawet lepiej niż szczep 

dziki, co wynika prawdopodobnie z konieczności adaptacji szczepu dzikiego po 

przejściu z procesu pobierania do biosyntezy tiaminy, podczas gdy mutant Δthi7, 

niezależnie od warunków, jest zdany wyłącznie na proces biosyntezy.  

Przyjmując, że szczep Δthi7 mimo dostępności tiaminy zachowuje się podobnie jak 

szczep dziki w warunkach beztiaminowych, zarówno oznaczenia wewnątrz-

komórkowego poziomu estrów tiaminy, jak i poziomu mRNA dla głównych enzymów 

biosyntezy i enzymów TDP-zależnych, nie wykazały większych różnic pomiędzy 

szczepami w warunkach kontrolnych, ani w warunkach stresu. Jedyną wyraźną różnicą 

jaką odnotowano, była zwiększona ekspresja genu kodującego dehydrogenazę  

α-ketoglutaranu (KGDH) w przypadku szczepu Δtpc1, co może być związane  

z niedoborem TDP w mitochondriach i tym samym zwiększonym zapotrzebowaniem na 

funkcjonalny kompleks enzymatyczny KGDH.   

Oznaczenie poziomu wolnych rodników z udziałem dihydrorodaminy 123 oraz 

analiza ekspresji genu kodującego dysmutazę ponadtlenkową (SOD2), wykazały, że to 

mutacja w transporterze błonowym a nie mitochondrialnym jest kluczowa dla 

obserwowanej protekcyjnej roli tiaminy, potwierdzając wcześniejsze wyniki co do 
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przynajmniej częściowej niezależności tej odpowiedzi od funkcji kofaktorowej.  

W przypadku szczepu Δtpc1 zaobserwowano co prawda zwiększoną ekspresję SOD2, 

wynikającą z zaburzonych funkcji mitochondrialnych, jednak efekt ten jest wyraźnie 

mniejszy niż dla szczepu Δthi7, bazującego wyłącznie na procesie biosyntezy tiaminy.  

Charakterystyka systemu transportu tiaminy wykazała zatem jedynie nieznacznie 

zwiększoną aktywację transporterów w warunkach stresu, co jednak nie przełożyło się 

na zwiększoną akumulację tiaminy w tych warunkach. Być może badania kinetyczne  

z udziałem znakowanej tiaminy byłyby pomocne w tym przypadku, jednak tego typu 

analiz nie przeprowadzono w ramach niniejszej pracy.  

1.6. Regulacja protekcyjnego działania tiaminy w komórkach S. cerevisiae   

Ostatnim zagadnieniem podjętym w pierwszej części niniejszej rozprawy była 

próba wytypowania czynników regulatorowych, zaangażowanych w obserwowane 

protekcyjne działanie tiaminy. Zarówno ścieżki regulacji w odpowiedzi stresowej jak  

i kontroli procesów związanych z metabolizmem tiaminy są już dobrze 

scharakteryzowane w komórkach drożdży. Nie ma jednak zbyt wiele informacji na 

temat możliwości udziału wybranych czynników regulatorowych w ochronnym 

działaniu tiaminy w reakcji na czynniki stresu. Badania przeprowadzone przez Kowalską 

i wsp. wskazały jedynie na dwa główne białka regulatorowe, Hog1 i Yap1, ze względu 

na zwiększoną akumulację tiaminy w warunkach stresu w komórkach pozbawionych 

funkcjonalnych wersji tych białek (Kowalska i wsp. 2012). 

Jak wiadomo, odpowiedź na stres osmotyczny oraz oksydacyjny jest u drożdży  

S. cerevisiae prawie całkowicie zależna od kinazy Hog1 lub białka Yap1, a często od 

wspólnego działania obu tych białek (Fernandes i wsp., 1997; Gónzalez-Párraga  

i wsp., 2010). Analiza przeprowadzona z udziałem szczepów delecyjnych Δhog i Δyap1 

potwierdziła udział tych szlaków również w badanej odpowiedzi stresowej, zależnej od 

dostępności tiaminy. Zgodnie z oczekiwaniami, zaobserwowano spowolniony wzrost 

obu mutantów w stosunku do szczepu dzikiego, zwłaszcza w warunkach stresowych. 

Nie odnotowano jednak zwiększonej różnicy we wzroście w zależności od dostępności 

tiaminy. Różnice w zachowaniu badanych szczepów pod wpływem tiaminy 

zaobserwowano natomiast podczas analizy ekspresji markerów stresu, SOD2 oraz 
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GPD1. Deregulację odpowiedzi obserwowanej dla szczepu dzikiego w stresie 

osmotycznym zauważono tylko dla szczepu Δhog1, natomiast w stresie oksydacyjnym 

zarówno dla Δyap1 jak i Δhog1, co potwierdza bardziej plejotropowy charakter białka 

Hog1 i jego udział w różnych warunkach stresu (Cook i O’Shea, 2012).  

W dalszej części badań wytypowano szereg czynników transkrypcyjnych, 

mogących potencjalnie pośredniczyć w odpowiedzi z udziałem białek Hog1 i Yap1,  

wśród nich znalazły się: Stb5, Skn7, Msn2, Hsf1, Sko1 oraz Gis1. Podobnie jak  

w przypadku mutantów Δyap1 i Δhog1, prześledzono odpowiedź stresową szczepów  

z delecją poszczególnych czynników transkrypcyjnych, szukając zaburzeń w warunkach 

różnej dostępności tiaminy. Już analiza krzywych wzrostu pozwoliła wytypować białka 

Skn7 i Stb5 jako potencjalne regulatory. Odpowiednie szczepy delecyjne wykazywały 

również najmniejszą ilość syntetyzowanej tiaminy oraz nieznaczny wzrost poziomu jej 

estrów w warunkach stresu. Kluczowa okazała się jednak analiza ekspresji markerów 

stresu (SOD2 i GPD1), które ulegały wyraźnej deregulacji u Δskn7 oraz Δstb5, 

potwierdzając ich odmienne zachowanie w stosunku do pozostałych szczepów, 

obserwowane w analizie krzywych wzrostu. W przypadku stresu osmotycznego 

wyraźne zmiany odnotowano także w przypadku szczepu Δsko1, pozbawionego białka 

Sko1 – jednego z głównych czynników transkrypcyjnych zależnych od kinazy Hog1  

w tym typie stresu. Analiza poziomu wolnych rodników wskazała ponownie na Δstb5 

jako jedyny szczep z wyższym poziomem ROS w obecności tiaminy.  

Białko Stb5 nie jest bezpośrednio związane z żadną z głównych ścieżek 

sygnałowych, a jego udział zaobserwowano w wielu różnych typach stresu (Kasten  

i Stillman, 1997). Wykazano między innymi jego udział w regulacji szlaku 

pentozofosforanowego (PPP) w stresie oksydacyjnym, a tym samym głównego enzymu 

TDP-zależnego tego szlaku, transketolazy, co może tłumaczyć odmienne zachowanie 

białka Stb5 przy zróżnicowanej dostępności tiaminy (Larochelle i wsp., 2006). Kolejne 

wytypowane białko, Skn7, jest jednym z ważniejszych regulatorów działania stresu 

oksydacyjnego. Wszystkie analizowane wcześniej pod względem ekspresji markery 

mitochondrialne i peroksysomalne, SOD2, CTA1 i CCP1, znajdują się pod jego kontrolą 

(Estruch, 2000), co wskazuje na nadrzędną rolę Skn7 w regulacji stanu redoks w tych 

przedziałach komórki, a jego korelacja z obecnością tiaminy w komórce może wyjaśnić 
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obserwowaną wcześniej zależność między poziomem tiaminy a ekspresją markerów 

stresu.  

Spośród innych analizowanych markerów stresu, białka cytozolowe Ctt1 i Gpd1 

oraz zlokalizowane w błonie komórkowej białko Mtl1, dla których odnotowano 

zmniejszoną ekspresję genów w obecności tiaminy, należą do wspólnej odpowiedzi na 

stres środowiskowy (ESR) i tym samym są kontrolowane głównie przez czynniki 

Msn2/4 (Gasch i wsp., 2000). W przypadku szczepu Δmsn2 nie udało się jednak 

zaobserwować wyraźnych różnic w ekspresji genów SOD2 i GDP1 oraz poziomie 

wzrostu w zależności od obecności tiaminy.  

Powyższe analizy wymagają jeszcze dalszych, bardziej szczegółowych badań, 

jednak udział kinazy Hog1 oraz białek Yap1, Skn7 i Stb5 w regulacji protekcyjnego 

działania tiaminy wydaje się być wysoce prawdopodobny. Być może, działanie to jest 

elementem ogólnej odpowiedzi ESR komórek S. cerevisiae na stres, jednak na 

podstawie przeprowadzonych badań nie można tego jeszcze potwierdzić. 

1.7. Podsumowanie  

Wyniki uzyskane w odniesieniu do roli difosforanu w metabolizmie komórki, jak  

i poza-kofaktorowych funkcji tiaminy, pozwoliły stworzyć pełną charakterystykę roli 

tiaminy w reakcji komórek drożdżowych na warunki stresu. Wciąż pozostaje jednak 

kilka kwestii wymagających dalszej analizy. Pomimo prób, nie udało się zidentyfikować 

pochodnych tiaminy powstających w wyniku jej antyoksydacyjnej działalności  

w komórce, a które mogłyby być kluczem do wyjaśnienia mechanizmu jej działania na 

poziomie molekularnym. Ponadto, przeprowadzona selekcja czynników regulato-

rowych zaangażowanych w protekcyjne działanie tiaminy jest tylko wstępem do 

bardziej zaawansowanych badań, przykładowo z zastosowaniem analiz wiązania 

czynników transkrypcyjnych, takich jak immunoprecypitacja chromatyny (ChiP). Mimo 

to, przedstawione badania stanowią spójny zestaw wyników i wnoszą szereg nowych 

informacji, zarówno w kontekście nowopoznanych funkcji tiaminy, jak i odpowiedzi 

modelowych drożdży S. cerevisiae na warunki stresu.  
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2. Możliwość protekcyjnego działania tiaminy na komórki 

drożdżaków z rodzaju Candida  

Ze względu na swoje przystosowanie do patogennego trybu życia, a tym samym 

wypracowania szeregu procesów adaptacyjnych wobec działania czynników 

stresowych, pojawiających się w szczególności w stanie zapalnym, drożdżaki z rodzaju 

Candida stanowią interesujące odniesienie w stosunku do komórek S. cerevisiae  

w badaniach odpowiedzi na stres środowiskowy. Głównym celem tej części pracy była 

zatem ocena istotności tiaminy w odpowiedzi wybranych gatunków Candida na 

działanie stresu oksydacyjnego.  

Głównym przedstawicielem drożdżaków z rodzaju Candida jest C. albicans, będący 

najczęściej identyfikowanym patogenem w infekcjach grzybiczych, obecnym u 30-60% 

całej populacji (Lim i wsp., 2012). U osób zdrowych obecność komórek C. albicans 

pozostaje niezauważalna, jednak w warunkach obniżonej odporności, jak na przykład  

u pacjentów ze zdiagnozowanym zespołem nabytego upośledzenia odporności (AIDS) 

lub chorobami nowotworowymi, a także u osób w podeszłym wieku, może prowadzić 

do groźnych infekcji systemowych (Chander i wsp., 2013). Coraz większe znaczenie  

w zakażeniach grzybiczych mają również inne gatunki z rodzaju Candida, między innymi 

C. glabrata oraz C. tropicalis, które ze względu na swą wysoką wirulencję oraz 

odporność na działanie leków przeciwgrzybiczych, przyczyniają się do bardzo wysokiej 

śmiertelności u zainfekowanych pacjentów (Chander i wsp., 2013). Jeden  

z wymienionych gatunków, C. glabrata, jest znacznie bliżej spokrewniony z drożdżami 

S. cerevisiae niż z pozostałymi przedstawicielami rodzaju Candida, zatem jego procesy 

adaptacyjne do patogennego trybu życia rozwijały się w dużej mierze w sposób 

niezależny (Roetzer i wsp., 2011). Z drugiej strony, istnieją również szczepy, które 

pomimo bardzo bliskiego pokrewieństwa z C. albicans, jak wyizolowany dopiero  

w 1995 roku szczep C. dubliniensis, wywołują jedynie niegroźne infekcje błon 

śluzowych (Khan i wsp., 2012).  

Ze względu na duże różnice w procesach adaptacyjnych komórek drożdżaków do 

zasiedlanych nisz w organizmie ludzkim, protekcyjne działania tiaminy może zatem 

mieć u nich zupełnie inny charakter. W celu określenia roli tiaminy w warunkach 
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stresu, wybrano zarówno gatunki o wysokim poziomie wirulencji: C. albicans,  

C. glabrata oraz C. tropicalis, jak również ich mniej groźny odpowiednik, C. dubliniensis.  

2.1. Pobieranie i metabolizm tiaminy w warunkach kontrolnych  

U osób przyjmujących terapeutyczne dawki tiaminy, na przykład w leczeniu 

zespołu TMRA, czy przy wspomaganiu terapii chorób neurodegeneracyjnych, drożdżaki  

z rodzaju Candida mogą być wystawione nie tylko na działanie warunków stresu ze 

strony gospodarza, ale także na wysokie lokalne stężenie tiaminy. W celu określenia 

czy ma ono wpływ na komórki drożdżaków, poza stosowanymi wcześniej warunkami 

dostępności tiaminy (0 lub 1,4 µM), w badaniach z udziałem szczepów Candida 

zastosowano również stężenie tiaminy równe 200 µM.  

W warunkach niedoboru tiaminy, zaobserwowano wyraźne opóźnienie w tempie 

wzrostu drożdżaków z rodzaju Candida, a w przypadku C. glabrata jego prawie 

całkowite zahamowanie, sugerujące znacznie słabszą wydajność procesu biosyntezy 

tiaminy u przedstawicieli Candida w porównaniu do drożdży piekarskich. Rzeczywiście, 

w ekstraktach komórkowych hodowli C. glabrata prowadzonej w warunkach braku 

tiaminy w pożywce, zarówno poziom tiaminy jak i TDP były poniżej możliwości detekcji. 

W przypadku pozostałych gatunków Candida także nie wykryto tiaminy, jednak 

podobnie jak u S. cerevisiae prawdopodobnie była ona w całości przekształcana do 

aktywnej formy kofaktorowej (Rys. 38). Zagadnienie biosyntezy tiaminy  

u przedstawicieli Candida jest wciąż słabo opisane w literaturze, dostępne są jedynie 

pojedyncze prace dotyczące identyfikacji homologów białek obecnych w komórkach  

S. cerevisiae (Paul i wsp., 2010; Lai i wsp., 2012). Wynika to przede wszystkim ze 

środowiska ich bytowania, gdyż obecność przynajmniej niewielkich ilości tiaminy  

w różnych niszach zasiedlanych przez drożdże w organizmie ludzkim (Gangolf i wsp., 

2010), warunkuje zahamowanie procesu biosyntezy na rzecz jej aktywnego pobierania 

z otoczenia (Iwashima i Nose, 1976). Obniżona wydajność procesu biosyntezy tiaminy 

może zatem stanowić formę ewolucyjnego przystosowania drożdżaków Candida do 

patogennego trybu życia.  

Istotnie, w komórkach C. glabrata, w przeciwieństwie do ich wolno-żyjących 

krewnych, S. cerevisiae, wykazano zanik szeregu genów zaangażowanych w ważne 
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procesy komórkowe, jak metabolizm galaktozy (GAL1/7/10), fosforanów 

(PHO3/5/11/12), azotu (DAL1/2) oraz siarki (SAM4). Ponadto utraciły one zdolność 

biosyntezy niektórych witamin, jak niacyna czy pirydoksyna (Kaur i wsp., 2005), 

uzależniając się od ich dostępności w organizmie gospodarza. W ostatnich latach,  

w komórkach C. glabrata scharakteryzowano funkcjonalny enzym Thi6, zaangażowany 

w biosyntezę tiaminy (Paul i wsp., 2010), zatem zdolność do przeprowadzania tego 

procesu mogła jeszcze nie zostać u nich w pełni utracona.  

Tak znaczną redukcję procesów metabolicznych zaobserwowano wyłącznie  

w przypadku komórek C. glabrata, co może wynikać z faktu, że ich przystosowanie do 

zasiedlania organizmu ludzkiego następowało niezależnie od innych gatunków 

Candida. Różnica ta w stosunku do komórek C. albicans może być również związana  

ze zdolnością tych ostatnich do penetrowania tkanek w organizmie ludzkim (Fradin  

i wsp., 2003). Komórki C. albicans potrafią wytwarzać formy strzępkowe (d’Enfert, 

2009), dzięki którym przemieszczają się pomiędzy różnymi niszami w organizmie 

człowieka, gdzie mogą napotykać warunki o niższej dostępności tiaminy. Komórki  

C. glabrata nie posiadają zdolności do zmiany formy morfologicznej i ograniczają się 

głównie do zasiedlania błon śluzowych, gdzie dostęp do mikroelementów jest w dużej 

mierze zapewniony (Roetzer i wsp., 2011).  

Analiza poziomu ekspresji genu kodującego pirofosfokinazę tiaminy (THI80), 

wykazała jego silną aktywację w warunkach niedoboru tiaminy, a tym samym 

zwiększone zapotrzebowanie na TDP. Wynika to prawdopodobnie z obniżonej 

wydajności procesu biosyntezy tiaminy, przez co ilości wewnątrzkomórkowej tiaminy 

nie są wystarczające do pokrycia zapotrzebowania na kofaktorową formę tiaminy. 

Oznaczenia poziomu mRNA dla dwóch głównych enzymów TDP-zależnych, 

transketolazy i dehydrogenazy α-ketoglutaranu, nie wykazały jednak większych różnic 

w zależności od dostępności tiaminy w medium, co wskazuje na ich niezaburzone 

działanie w tych warunkach. Zwraca uwagę natomiast wyraźnie wyższa ekspresja 

dehydrogenazy α-ketoglutaranu w komórkach C. albicans w porównaniu do innych 

drożdżaków z rodzaju Candida. Różnica ta mogłaby wynikać z ich zdolności  

do wytwarzania form strzępkowych, a tym samym zwiększonej możliwości tego 

drożdżaka do penetrowania tkanek organizmu, w których ze względu na zróżnicowaną 
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dostępność tlenu dochodzi do częstszych zmian metabolizmu pomiędzy tlenowym  

a beztlenowym. Zależność pomiędzy aktywnością enzymów TDP-zależnych a zdolnością 

do penetracji w głąb organizmu postulowano już wcześniej w przypadku głównego 

enzymu odpowiedzialnego za proces fermentacji, dekarboksylazy pirogronianowej,  

w odniesieniu do patogennych grzybów C. albicans i Malassezia pachydermatis (Tylicki 

i wsp., 2008).  

Zastosowanie zwiększonych dawek tiaminy nie miało wpływu na poprawę wzrostu 

hodowli w stosunku do warunków standardowego stężenia tiaminy, ani w przypadku 

komórek Saccharomyces ani Candida, jednak ujawniło wyraźną różnicę w jej 

akumulacji pomiędzy poszczególnymi szczepami. Komórki S. cerevisiae oraz  

C. tropicalis pobierały znacznie większe ilości tiaminy od pozostałych szczepów,  

w przypadku których proces ten wydaje się podlegać raczej ścisłej kontroli. Transporter 

błonowy tiaminy, mogący odpowiadać za regulację pobierania tiaminy, 

zidentyfikowano dotychczas wyłącznie w komórkach C. glabrata (Candida Genome 

Database, wyniki nieopublikowane), a próba identyfikacji jego homologów u innych 

przedstawicieli Candida nie przyniosła oczekiwanych efektów. W literaturze dostępne 

są przykłady przenośników mogących odpowiadać za pobieranie różnych związków  

o podobnej budowie, między innymi niacyny, folianów czy pirydoksalu (Hirose i wsp., 

2000; Yoon i wsp., 2010). Sprawdzono zatem, czy któryś z nich może także pełnić tę 

funkcję w odniesieniu do tiaminy. Uzyskana różnica ekspresji w komórkach 

hodowanych w obecności lub braku tiaminy, wyniosła około 200% dla transportera 

niacyny oraz 125% w przypadku przenośnika folianów, co pozwala stwierdzić 

możliwość przenoszenia przez nie również tiaminy, jednak jak wiadomo różnica 

ekspresji specyficznego transportera tiaminy w zależności od dostępności tiaminy  

u S. cerevisiae jest nawet około 50-krotna. Tym samym, specyficzne przenośniki 

tiaminy u innych przedstawicieli rodzaju Candida, poza C. glabrata, wciąż wymagają 

identyfikacji.  

2.2. Komórki drożdżaków Candida w warunkach stresu oksydacyjnego  

Dalsza część badań obejmowała działanie tiaminy w komórkach drożdżaków  

w odpowiedzi na warunki stresu oksydacyjnego. Wiadomo obecnie, że drożdżaki  
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z rodzaju Candida wykształciły znacznie wyższą odporność na warunki stresu 

oksydacyjnego niż drożdże S. cerevisiae. Wynika to przede wszystkim z ich ciągłej 

konfrontacji z komórkami układu obronnego gospodarza, makrofagami i neutrofilami, 

które do walki z patogenami stosują wysokie stężenia czynników utleniających  

w procesie zwanym wybuchem tlenowym (Wojtaszek, 1997; Ferrari i wsp. 2011).  

W komórkach tych, dochodzi przede wszystkim do aktywacji oksydazy NADPH,  

z udziałem której produkowane są znaczne ilości rodnika ponadtlenkowego, O2
●-, 

przekształcanego następnie do innych reaktywnych form tlenu, nadtlenku wodoru lub 

rodnika hydroksylowego (Hoyal i wsp., 2003).   

W przypadku niektórych drożdżaków, wykazano pozytywną korelację pomiędzy 

odpornością na stres a dostępnością tiaminy w medium. Komórki C. glabrata oraz  

C. tropicalis, które wykazują słabszą przeżywalność niż komórki C. albicans  

i C. dubliniensis w warunkach beztiaminowych, w pełnym medium YPD radzą sobie ze 

znacznie wyższymi stężeniami nadtlenku wodoru. Zarówno C. tropicalis i C. glabrata 

wykazywały także zwiększoną akumulację tiaminy w odpowiedzi na warunki stresu, 

gdy była ona dostępna w medium.  

Obserwowane efekty zmniejszonej przeżywalności w warunkach niedoboru 

tiaminy wynikają z omawianych wcześniej obniżonych możliwości drożdżaków do jej 

biosyntezy. Interesujący wydaje się fakt, że poza komórkami C. glabrata, u których 

adaptacja do zasiedlania organizmu ludzkiego rozwijała się niezależnie od pozostałych 

gatunków, również komórki C. tropicalis wykazują silne zahamowanie wzrostu już przy 

tak niskim stężeniu nadtlenku wodoru jak 0,5 mM. Być może u nich także powoli 

następuje redukcja wybranych procesów metabolicznych i uzależnianie się  

od pobierania składników odżywczych od gospodarza. Ze względu na wciąż trwające 

prace nad poznaniem genomu C. tropicalis, brakuje jednak wielu informacji 

dotyczących obecności odpowiednich białek homologicznych.  

W przypadku analizy ekspresji wybranych genów zaangażowanych w aktywację  

i wykorzystanie tiaminy w komórkach Candida, zauważono przede wszystkim wyraźnie 

wyższą ekspresję pirofosfokinazy tiaminy oraz transketolazy niż u S. cerevisiae, co może 

wskazywać na większe znaczenie formy kofaktorowej tiaminy w warunkach stresu dla 

tych gatunków. Warto zauważyć, że u Saccharomyces stres oksydacyjny powodował 
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silną represję genu transketolazy, podczas gdy u C. albicans jego aktywacja sięga  

aż 600%. Zwiększoną aktywację transketolazy na poziomie transkrypcyjnym wykazano  

w tych warunkach już wcześniej w przypadku komórek C. glabrata (Seneviratne i wsp., 

2010), natomiast u C. albicans jedynie w stresie solnym oraz w wyniku działania 

metalami ciężkimi (Yin i wsp., 2009). Różnica w ekspresji transketolazy pomiędzy 

komórkami Saccharomyces i Candida może wynikać z większej zależności drożdżaków 

Candida od metabolizmu tlenowego, a zatem ich lepszego przystosowania do 

zwiększonego poziomu pojawiających się w jego efekcie rodników tlenowych 

(Vázquez-Torres i Balish, 1997).  

Przeprowadzono także analizę ekspresji wybranych markerów stresu, dysmutazy 

ponadtlenkowej oraz katalazy. Należy zwrócić uwagę, że genomy C. tropicalis oraz  

C. dubliniensis nie są jeszcze w pełni poznane, zatem w ich przypadku nie ma pewności 

co do tego który izoenzym i o jakiej lokalizacji został zastosowany. Widać jednak 

wyraźnie, że drożdżaki z rodzaju Candida nie wykazują podobnego obniżenia ekspresji 

enzymów antyoksydacyjnych pod wpływem dodatku tiaminy jak S. cerevisiae. Różnice 

pomiędzy warunkami dostępności tiaminy są w tym przypadku w większości nieistotne 

dla komórek Candida albo wręcz obserwuje się wyższą ekspresję badanych genów  

w obecności tiaminy. Być może wynika to z ogólnego zaburzenia wzrostu komórek  

w warunkach beztiaminowych, jednak możliwe że tiamina nie wywiera działania 

protekcyjnego na komórki drożdżaków Candida. Nie bez znaczenia mogą być też 

różnice w działaniu enzymów antyoksydacyjnych w komórkach obu organizmów. 

Wiadomo, że komórki Saccharomyces i Candida różnią się między sobą w ilości 

izoenzymów zarówno katalazy jak i dysmutazy ponadtlenkowej, co musiało 

spowodować częściowe przejęcie funkcji przez poszczególne warianty białek (Frohner  

i wsp., 2009). Również w przypadku C. glabrata wykazano obecność tylko jednej formy 

katalazy, w przeciwieństwie do dwóch form u S. cerevisiae (Rodrigues i wsp., 2014).   

W celu ostatecznego potwierdzenia lub odrzucenia możliwości ochronnego 

działania tiaminy w odniesieniu do komórek drożdżaków Candida przeprowadzono 

analizę poziomu wolnych rodników tlenowych w warunkach różnej dostępności 

tiaminy. Poza komórkami C. glabrata, wszystkie gatunki Candida wykazywały obniżony 

poziom ROS w obecności tiaminy, zatem można przypuszczać, że tiamina wywiera 
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korzystny efekt protekcyjny na komórki Candida, podobnie jak w przypadku komórek 

S. cerevisiae. Ze względu na bardzo niską przeżywalność C. glabrata w warunkach 

beztiaminowych, ich odpowiedź może nie korelować z odpowiednim efektem 

fizjologicznym, a zaobserwowany poziom ROS w tych warunkach może być tylko 

pozornie obniżony prawdopodobnym silnym zahamowaniem wzrostu i procesów 

metabolicznych. Poziom wolnych rodników zaobserwowany dla tego gatunku Candida 

w warunkach dostępności tiaminy był natomiast prawie dwukrotnie wyższy niż  

u innych gatunków, co być może leży u podstaw ich szczególnej odporności na 

działanie nadtlenku wodoru. Tak znaczna różnica w produkcji wolnych rodników przez 

komórki C. glabrata może być istotna w ich specyficznym zachowaniu względem 

komórek obronnych gospodarza (Roetzer i wsp., 2011). Po pierwsze, drożdżaki te mają 

zdolność do długotrwałego przeżywania wewnątrz fagosomów komórki fagocytującej, 

gdzie narażone są na bardzo wysokie ilości wolnych rodników tlenowych i azotowych 

(Roetzer i wsp., 2010). Ich zwiększoną odporność potwierdziły także analizy krzywych 

wzrostu, według których C. glabrata jako jedyny gatunek nie reagował na stężenia 

nadtlenku wodoru nawet do 25 mM (Rys. 30). Ponadto, wykazano, że komórki 

niektórych drożdżaków, w tym C. glabrata, mają zdolność do aktywnego hamowania 

produkcji rodników przez neutrofile (Wellington i wsp., 2009). Być może procesy te, 

wiążące się z ciągłym narażeniem na czynniki utleniające, spowodowały u nich wzrost 

tolerancji na wyższe wewnątrzkomórkowe stężenia ROS. Pozostawałoby to w zgodzie  

z obserwacją, że fagocytoza przez komórki żerne nie powoduje u C. glabrata 

wyraźnego stanu stresu oksydacyjnego (Roetzer i wsp., 2010).  

2.3. Podsumowanie  

Przedstawiona w tej części charakterystyka udziału witaminy B1 w odpowiedzi 

drożdżaków z rodzaju Candida przyniosła wiele nowych i zaskakujących informacji na 

temat ich przystosowania do patogennego trybu życia. Interesujące wydają się być 

przede wszystkim różnice w zdolnościach do biosyntezy tiaminy, a także odmiennej 

regulacji pobierania tiaminy. Nie udało się niestety zidentyfikować przenośnika 

błonowego tiaminy w komórkach C. albicans, prawdopodobnie bardziej globalne 

podejście z zastosowaniem na przykład sekwencjonowania RNA mogłoby być tutaj 
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pomocne. Ponadto do właściwej interpretacji uzyskanych wyników brakuje wciąż 

danych literaturowych, zwłaszcza w stosunku do odpowiedzi stresowej  

u C. tropicalis i C. dubliniensis. Znane jest już znaczenie tych organizmów  

w patogenezie jednak dopiero lepsze poznanie ich genomów pozwoli na wykazanie 

analogii do pozostałych przedstawicieli z rodzaju Candida.  

Otrzymane wyniki potwierdzają hipotezę o odmiennym działaniu tiaminy na 

komórki Candida oraz Saccharomyces, jednak wciąż wydają się przynajmniej częściowo 

wskazywać na możliwość jej działania protekcyjnego u patogennych drożdżaków (Rys. 

47). Z pewnością nie stanowi ono jednak bezpośredniej analogii do efektów 

obserwowanych w komórkach S. cerevisiae.  

 

Rys. 47. Możliwość protekcyjnego działania tiaminy w komórkach drożdży S. cerevisiae (S) oraz 

drożdżaków z rodzaju Candida (C), poddanych działaniu stresu oksydacyjnego. Kolorem niebieskim 

oznaczono wykazany w niniejszej pracy efekt działania tiaminy, natomiast kolorem pomarańczowym 

jego brak.   
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Tabela 2. Zestawienie sekwencji starterów stosowanych do reakcji PCR. W przypadku niektórych 

drożdżaków z rodzaju Candida nazwy genów przedstawiono w sposób ogólny (np. SOD, CAT), gdyż 

stopień poznania ich genomu nie pozwala jeszcze na precyzyjne określenie kodowanego izoenzymu.  

 

GEN SEKWENCJE STARTERÓW ORGANIZM  

CCP1 FOR:   GACAAGCACGACAATACAGG 
REV:   CGACTCTACCACATCTCCAT 

S. cerevisiae 

CTA1 FOR:   TATGGAATGGGCCAGCTATC 
REV:   TTACCCAAAACGCGGTAGAG 

S. cerevisiae 

CTT1 FOR:   GTCCATACTCCAAAGGTGATT 
REV:   TACTTCGTCGTTGTCTTCATT 

S. cerevisiae 

GPD1 FOR:   GGTGAGATCATCAGATTCGG 
REV:   CCTAGCAACCTTGACGTTTC 

S. cerevisiae 

HSP12 FOR:   CTGAAGCTTTGAAGCCAGAC 
REV:   TGGAAGACACCCTTGTTGTC 

S. cerevisiae 

HSP150 FOR:   CTGCTACTTCCGCTTCTGC 
REV:   TCACCAATAGCCAAGTTACC 

S. cerevisiae 

HSP30 FOR:   AGAACAAGGGCTCCAGATTGAC 
REV:   CAGAAGCATAAGTGAAGAAAGCA 

S. cerevisiae 

KGD1 FOR:   GGAAGCAACGCTCTGGTTTA 
REV:   TCTTGGGTCTTCATTGGCTAGT 

S. cerevisiae 

MTL1 FOR:   GCCTATCTATGTGGAGAACG 
REV:   GTGGGAAGGAAGTAAAGGAT 

S. cerevisiae 

PDA1 FOR:   TTTACGCTCCAGGCTTCTATG 
REV:   GGCGTCCTCGTTCTTGTATT 

S. cerevisiae 

PDC1 FOR:   CAAAGGCTCAATACAACG 
REV:   CTCTGTGGGTTTCATAGTCC 

S. cerevisiae 

RDN18 FOR:   CGGCTACCACATCCAAGGAA 
REV:   GCTGGAATTACCGCGGCT 

S. cerevisiae 

SOD1 FOR:   GAATCCGAGCCAACCACT  
REV:   GAGGACCAGCAGAGACACAAC  

S. cerevisiae 

SOD2 FOR:   TCACAAACCACTGTCTATTCTGG  
REV:   GACTGCCAAACTGCTCGTC  

S. cerevisiae 

STI1 FOR:   CGGAGGCGTATGTTAACCC 
REV:   CATTCGGCCAATCACTCTTG 

S. cerevisiae 

THI4 FOR:   GCTTTGTTCATCTCTACTGTCC 
REV:   GTGACTTCGCCCTTTTCG 

S. cerevisiae  

THI5 FOR:   AACAACGATCTATCCTACAAGC 
REV:   GTAACCTTCTTCCAGTCACG 

S. cerevisiae 

THI6 FOR:   TCAGGAACAGAAGGAATAACC 
REV:   TGTAGAACCAAGTGAACATCC 

S. cerevisiae 

THI7 FOR:   TCCTGGTTACGACTGGAAGG 
REV:   TGATGATACCGAAGGCAGAAC 

S. cerevisiae 

THI80 FOR:   AGAACTAATCCATCCAAACG 
REV:   TCAAGTCATGCAGCTTCC 

S. cerevisiae 
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TKL1 FOR:   AGCCCTTGACTTCCAACC 
REV:   ATAGCGTGTTCTCTAATACCG 

S. cerevisiae 

TPC1 FOR:   ATTTTTCAAGGGCTCCATCG 
REV:   TCCTGATTGTTTCGTATGTTCC 

S. cerevisiae 

TRX2 FOR:   GCTGAAGTTTCTTCCATGCC 
REV:   GACTCTGGTAACCTCCTTAC 

S. cerevisiae 

ACT1 FOR:   GATTTTGTCTGAACGTGGTAACAG  
REV:   GAGTTGAAAGTGGTTTGGTCAATAC  

C. albicans 

C3_05380W_A FOR:   TCGTCCATCGGTTTATATTC 
REV:   TGAGTTTCAATAGGGTCACA 

C. albicans 

CAT1 FOR:   GATTCTCTACTGTTGGTGGTG 
REV:   GTGAGTTTCTGGGTTTCTCTT 

C. albicans 

DAL1 FOR:   GGTACAGATTGTTCAGCTTTG  
REV:   GAATATGCCGATAAGTACGTG  

C. albicans 

ENA21 FOR:   GACGGTGATTTAGGAGTCAA 
REV:   ACAGATGTTCTTGGGTGAAG 

C. albicans 

FCY23 FOR:   AGAAGAAGACGGTTTGGATT 
REV:   TATAAATGACGCTGTTGCTG 

C. albicans 

FLC1 FOR:   TGTTGTTGTTGTTTCAATGC 
REV:   GGTGAACCTCCAGTCAGTT 

C. albicans 

KGD1 FOR:   TTAGAGTGTCGGGTCAAGAT 
REV:   CTGGGGAGGTCAAGGAGTA 

C. albicans 

SOD2 FOR:   CGTTGAAGCCAAATCTAAAG 
REV:   GAGAGACAGGAGCCAAGTTT 

C. albicans 

THI80 FOR:   ATCTCTCCACCTTCAGACTCAT 
REV:   ACTATTTGCTCCACCATCG 

C. albicans 

TKL1 FOR:   TCAAGAAAGACAACCCAGAC 
REV:   GCAAGGAAACAACATTAGCC 

C. albicans 

TNA1 FOR:   GTTATCCACTTTGGTGTTACTT 
REV:   ACATGAAAAGAAGGCAGAAA 

C. albicans 

TRK1 FOR:   GCGATGATGATAAGAGGAAG 
REV:   CGACCTAGTGTGGTTGTTCT 

C. albicans 

ACT1 FOR:   CCTCCAGAAAGAAAATACTCTG 
REV:   TTGTGATGAACAATAGATGGAC 

C. dubliniensis 

CAT FOR:   GTTTTGGGATTACTTGACTAGC 
REV:   TAAGAAGCTGGAGTACCTCTGT 

C. dubliniensis 

KGD1 FOR:   GCTTACCAAGTTAGAGGTCATC 
REV:   TACTCTTCTTACCACCTTGAGC 

C. dubliniensis 

SOD FOR:   GAGCTAAATACTCCGCTAGAAA 
REV:   GGGTATAGACGTTGTCAGTTTT 

C. dubliniensis 

THI80 FOR:   TAATTTCTCCACCTTCAGACTT 
REV:   TGGTTTGTGATGTAGTTGTCTT 

C. dubliniensis 

TKL FOR:   AATGTCCCAGAAAGATACAGAG 
REV:   CAAAGTTGGTTTATCGGTAGAT 

C. dubliniensis 

ACT1 FOR:   GAGGTATTTTGACTTTGCGTTA  
REV:   GTGTTCTTCTGGGGCGACT  

C. glabrata 

CAT1 FOR:   GCGTAGAGTCGGTAAGATGGTC  
REV:   GACAGGGATTTGGTGGAAGTTA 

C. glabrata 

KGD1 FOR:   CGTAAACCAAACGAATCCATCT  
REV:   TCTACCAAGGACAACAGGGTCT  

C. glabrata 

SOD2 FOR:   TAGAGTGGGACTTCGGTGCT  
REV:   ATAGGTCTGGTGGTGCTTGG  

C. glabrata 

THI80 FOR:   CTGTTGCCTGTTGGTCTTCC  
REV:   GCTGCTCACTCGTCCAGATT  

C. glabrata 
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TKL1 FOR:   ATCGTCTTCCAAAGCATCTACG  
REV:   CATACCGTGTTCTCTGATACCG  

C. glabrata 

ACT1 FOR:   ATACTCTGTCTGGATCGGTGGT  
REV:   TTTGTGGTGGACAATAGATGGA  

C. tropicalis 

CAT FOR:   GATTGATTCCTTGGCTCATTTC  
REV:   AACACCATAAGCACCAGAACCT  

C. tropicalis 

KGD1 FOR:   AAGAGATTTGGTTTGGAAGGTG  
REV:   AGATGGATTCGTTTGGTTTACG  

C. tropicalis 

SOD FOR:   CAATGTTACCCAAGTCACCAAC  
REV:   CTGAATCCGAACCAACCACTAT  

C. tropicalis 

THI80 FOR:   ATCCTTGTTTTGCGATTCTGG  
REV:   CACCATCTGTGTTGTCCATTCT 

C. tropicalis 

TKL FOR:   ATTTCCAACCACCATCTACTGG  
REV:   AATAGCACCCATACCGTGTTCT 

C. tropicalis 

 

 


