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ABSTRAKT 

Kvasinky rodu Metschnikowia patřící do čeledě Metschnikowiacea jsou kvasinky vyznačující 

se vegetativním rozmnožováním prostřednictvím multilaterálního pučení. Jsou to kvasinky 

v přírodě značně rozšířené. Dosud bylo definováno více než 35 druhů vyskytujících se ve volné 

přírodě. Nejčastěji se vyskytují na květech, ovoci, ale také na hmyzu či kůži člověka. Mají 

širokou škálu využití díky svým antimykotickým účinkům v polnohospodářství i kosmetickém 

průmyslu. 

Tato bakalářská práce se zabývá studiem využití molekulárních metod k charakterizaci 

vybraných druhů kvasinek rodu Metschnikowia. Je zaměřená na podrobný popis struktury 

buňky kvasinek, jejich karyotyp a způsob rozmnožování v teoretické části práce, v praktické 

části pak na optimalizaci a popis molekulárních metod zahrnujících metody pulzní gelové 

elektroforézy, které se používají k separaci genomu kvasinek a jejich následnému podrobení 

pozorování změn jednotlivých částí genomu i genomu jako celku. 

Nejdříve proběhla kultivace kvasinek za speciálních podmínek, které jsou charakteristické pro 

kvasinky rodu Metschnikowia, dále za pomocí metod vhodných pro izolaci DNA byla izolována 

DNA kvasinek, která byla dále podrobena zkoumání pomocí molekulární metody PFGE. 

Postup izolace DNA byl nejdříve optimalizován pro jednotlivé kmeny kvasinek, jelikož bylo 

potřeba ověřit potřebný poměr low melting agarosy ku izolované DNA a také správnou 

koncentraci použitých lyzačních enzymů, aby vzniklé gelové bločky byly vhodné pro měření 

pomocí PFGE analýzy. Pomocí optimalizace metody se podařilo vytvořit ideální bločky 

vyizolované DNA kvasinek, které byly následně podrobeny PFGE analýze. Bylo provedeno 

několik měření PFGE v různých časových intervalech, aby bylo možné oddělit chromozomy 

kvasinek malých i větších velikostí. Pro měření byl použit CHEF standard kvasinky Hansenula 

wingei a standard kvasinky Schizosaccharomyces pombe. 

Dle výsledků měření lze určit, že postup izolace DNA kvasinek a následná analýza pomocí 

pulzní gelové elektroforézy byly úspěšné, jelikož se podařilo určit počet chromozomů všech 

použitých druhů kvasinek rodu Metschnikowia. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Kvasinky, Metschnikowia, genom, molekulární metody, izolace DNA, PFGE 
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ABSTRACT 

Yeasts of the genus Metschnikowia belonging to the family Metschnikowiacea are yeasts 

characterized by vegetative propagation through multilateral budding. These are yeasts widely 

distributed in nature. More than 35 species occurring have been defined in the wild. They most 

often occur on flowers, fruits, but also on insects or human skin. They have a wide range of 

uses due to their antifungal effects in agriculture and the cosmetics industry. 

This bachelor thesis deals with the study of usage of molecular methods to characterize selected 

species of yeasts of the genus Metschnikowia. It focuses on a detailed description of the yeast 

cell structure, karyotype and methods of reproduction in the theoretical part of the work. In the 

practical part on optimization and description of molecular methods including pulse gel 

electrophoresis methods used to separate the yeast genome and their subsequent observation of 

changes in individual parts of genome. 

First, the yeast was cultured under special conditions that are characteristic of Metschnikowia 

yeasts, then yeast DNA was isolated using methods suitable for DNA isolation, which was 

further examined by the PFGE molecular method. 

The DNA isolation procedure was first optimized for individual yeast strains, as it was 

necessary to verify the required ratio of low melting agarose to isolated DNA. That was because 

of it was important for the resulting gel blocks to be suitable for measurement by PFGE 

analysis. By optimizing the method was possible to create ideal blocks of isolated yeast DNA, 

which were subsequently subjected to PFGE analysis. Several measurements of PFGE analysis 

were performed at different time intervals in order to separate small and large yeast 

chromosomes. The CHEF standard of the yeast Hansenula wingei and the standard of the yeast 

Schizosaccharomyces pombe were used for the measurements. 

According to the measurement results, it can be determined that the yeast DNA isolation 

procedure and subsequent analysis by pulsed gel electrophoresis were successful, as the number 

of chromosomes of all used yeast species of the genus Metschnikowia was determined. 

KEYWORDS 

Yeast, Metschnikowia, genome, molecular methods, DNA isolation, PFGE 
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ÚVOD 

Ve světě, jak ho známe, se všude kolem nás vyskytuje obrovské množství organismů, o jejichž 

existenci a přínosu pro nás častokrát nemáme ani tušení. Jedním z nich jsou také kvasinky, které 

jsou sice organismy velikosti mikro, ale jejich vliv a funkce na procesy všude kolem nás z nich 

činí tak trochu „makroorganismy“. 

Pojmenování kvasinky vzniklo od slovesa kvasit, proces kvašení cukerných a sladkých roztoků 

byl však známý o mnoho let dříve než kvasinky samotné. Byl známý již 4000-6000 let př. n. l., 

kdy obyvatelé Babylonu připravovali polévku z naklíčeného obilí. V teplém a vlhkém podnebí 

polévka do večera zkvasila, a tak získala výjimečnou a opojnou chuť. Tímto způsobem začali 

připravovat také nápoj, který nechávali kvasit ve velkých hliněných nádobách a snažili se jej 

pít dlouhými násadkami. Byl to vlastně takový první pokus a vytvoření dnešního piva, které je 

tak typické pro naši kulturu. Samotné kvasinky však mohly být identifikovány až po vynálezu 

mikroskopu, protože jejich rozměry jsou pod hranicí viditelnosti. V roce 1857 Louis Pasteur 

dokázal, že kvašení je „život bez kyslíku“ a že organismy, které ho způsobují, nemusí být živé. 

V dalších letech vydal studii o pivu a vínu. 

Dnes mají stále prvořadý význam v potravinářském průmyslu při fermentačních procesech 

např. při výrobě lihu, vína, piva, pekařského droždí a také některých mléčných výrobků. Hojně 

se užívají také v biotechnologickém průmyslu, farmaceutickém průmyslu a jsou předmětem 

mnoha vědeckých studií. Vedle převažujícího pozitivního významu existuje i negativní vliv 

kvasinek patogenních, či nevhodný výskyt kvasinek coby škodlivého kontaminantu ve 

výrobních procesech. Příkladem těchto biotechnologicky významných kvasinek jsou například 

červené kvasinky a kvasinky rodu Metschnikowia. Některé druhy červených kvasinek jsou 

významné z důvodu produkce karotenových pigmentů či lipidů. Kvasinky rodu Metschnikowia 

mají svůj význam v mnoha odvětvích, a to především díky antimikrobiálnímu charakteru, který 

slouží jako ochrana ovoce a květů, tímto způsobem pomáhají udržovat biodiverzitu ovoce, 

jelikož dokážou zabraňovat jeho plesnivění. 

Díky relativně jednoduché stavbě buňky, snadné manipulaci, možnosti sekvenování genomu 

(Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe) a kultivaci patří k nejdůležitějším 

modelovým organismům. 

Tato práce se zabývá charakteristikou kvasinek jako celku a detailně právě biotechnologicky 

významnými druhy kvasinek, také metodami jejich studia a vlivu životního prostředí na jejich 

změnu genomu. Životní prostředí kvasinek je velmi dobře modifikovatelné a v mnoha 

exogenních stresových faktorech působí na přežití kvasinek. Pomocí stresových odpovědí 

kvasinek na změnu prostředí, ve kterém se vyskytují je lze využívat k akumulaci průmyslově 

významných metabolitů. Což z nich činí skutečně organismy s malou velikostí, ale obrovským 

potenciálem. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Všeobecná charakteristika kvasinek  

Kvasinky jsou heterotrofní eukaryotické mikroorganismy náležící mezi houby. Nejčastěji se 

vyskytují v půdě, rostlinách a také v potravinách. Prostředí, ve kterých se kvasinky vyskytují, 

jsou často jejich zdrojem živin a poskytují jim prostor, kde mohou růst a rozmnožovat se. Stejně 

tak jako pozitivní vlivy má prostředí také vlivy negativní. Buňky jsou zde neustále vystavované 

měnícím se podmínkám prostředí a jejich přežití tedy závisí na jejich schopnosti se novým 

podmínkám přizpůsobit a odolávat jejich negativním vlivům. Disponují svou výjimečnou 

schopností zkvašovat cukry na ethanol a oxid uhličitý. Pro svůj růst potřebují kyslík, avšak pro 

proces fermentace jsou neobvyklým způsobem schopny změnit svůj metabolismus a fungovat 

za anaerobních podmínek [1]. 

1.1.1 Systematika kvasinek 

Kvasinky můžeme zařadit do tří základních skupin:  

• Ascomycetes – zde jsou zařazeny kvasinky, které patří do třídy vřeckovýtrusných hub  

• Badisidiomycetes – zde jsou zařazeny kvasinky náležící do třídy stopkovýtrusných hub 

• Deuteromyces – zde se se nachází kvasinky, u nichž nelze pozorovat pohlavní 

rozmnožování a zároveň netvoří balistospory [2]. 

1.1.2 Fyziologie kvasinek 

Buňky kvasinek a kvasinkových mikroorganismů jsou obvykle velmi rozmanité a jejich 

vlastnosti jsou zejména určeny rodovou příslušností. Některé zvláštní tvary buněk jsou typické 

pro druhy podléhající charakteristickým změnám. Velmi často je jejich tvar závislý na vnějších 

podmínkách obklopujících buňku (povrchové napětí, složení živného prostředí, oxidačně-

redukční potenciál) a vlastní funkci buňky. Mohou měnit tvar i během vývojových stádií. 

Buňka přenesená do nového životního prostředí je donucena si na nové podmínky určující její 

existenci zvyknout a musí načerpat látky z okolí, aby si vytvořila zásoby energie pro své 

rozmnožování a pozdější složité biochemické procesy, které se sice navenek neprojevují, ale 

mají na fyziologický stav buňky velký vliv. Do značné míry také souvisí se způsobem 

vegetativního rozmnožování – pučení, příčné dělení. Existují tvary buněk připomínající citrus, 

tzv. ogivální buňky, jsou charakteristické pro rod Brettanomyces. Tvary kulaté, vejcovité, 

podlouhlé nebo vláknité jsou většinou charakteristické právě pro buňky ovlivněné vnějším 

prostředím či funkcí samotné buňky [3],[4]. 

1.1.3 Cytologie kvasinek 

Kvasinková buňka má typickou strukturu eukaryotické buňky. Skládá se z několika segmentů. 

První segment je silná buněčná stěna, která obklopuje povrch buňky a pod níž se nacházejí 
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cytoplazmatická membrána uzavírající cytoplazmu a struktury, které se nacházejí pod 

cytoplazmatickou membránou. Těmito strukturami jsou jádro, mitochondrie, endoplazmatické 

retikulum, vakuoly, ribozomy, protoplasty a Golgiho aparát, nazývající se souhrnně jako 

membránové organely [5]. 

Kromě membránových organel se v cytoplazmě kvasinkových buněk nacházejí i zrníčka 

zásobních látek jako například glykogenu, polymetafosfátu nebo tuku (ten se vyskytuje 

zejména u rodu Rhodotorula) [6]. 

 

 

Popis obrázku: 1 - buněčná stěna, 2 - jizva zrodu, 3 - 

cytoplazmatická membrána, 4 - jádro, 5 - jaderná 

membrána, 6 - vakuola, 7 - endoplazmatické retikulum, 8 - 

mitochondrie, 9 - glykogen, 10 - polymetafosfát (volutin), 11 

- lipidy, 12 - Golgiho aparát [5] 

 

 

 

 

Obrázek 1: Schéma průřezu buňky kvasinky [5] 

1.1.3.1 Buněčná stěna 

Buněčná stěna kvasinek je plazmatickou strukturou, která vyniká svou pevností a silou. Dodává 

buňce charakteristický tvar a chrání ji před vlivy vnějšího prostředí a metabolickými vlivy. 

Uspořádání chemických látek, které ji vyplňují, jí dodává zároveň osobité fyzikální vlastnosti. 

Je to polopropustná blána, jejíž propustnost závisí na obsahu lipoidních složek. Množství lipidů 

je však malé a nestálé. Mají na ni vliv také přítomnost draselných a sodných iontů nebo 

oxidačně-redukční procesy [3],[7].  

Významnou roli sehrává při shlukování buněk, vzájemném rozpoznávání mezi buňkami 

opačného párovacího typu a také například zprostředkování kontaktu mezi patogenním druhem 

kvasinek a jejich hostitelem. Velikost buněčně stěny se pohybuje v rozmezí 100-400 nm. Záleží 

však velmi na daném druhu organismu [8]. 

Buněčná stěna po chemické stránce představuje nativní strukturu tvořící velmi složitý 

heterogenní polymer. Základní látky tvořící až 90% složení buněčné stěny představují glukan, 

manan, protein a chitin. Chitin je na povrchu buněčné stěny rozložen nerovnoměrně. Nejvíce 

se vykytuje v oblasti jizev, což jsou terčovité útvary zůstávající v místech, kde se oddělil pupen 

od buňky. Jeví se v elektronovém mikroskopu jako mírně vyvýšené prstence. Na jednom pólu 

buňky můžeme také spatřit zvláštní jizvu, která zde zůstala jako pozůstatek spojení mezi 
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buňkou dceřinou a mateřskou tzv. jizva zrodu. Složení je však také do jisté míry ovlivňováno 

růstovými podmínkami kvasinek [10]. 

1.1.3.2 Cytoplazmatická membrána 

Plazmadéma neboli cytoplazmatická membrána je další vrstvou, která ohraničuje celou buňku. 

Buňka ohraničená cytoplazmatickou membránou bez vnějších obalů (buněčné stěny) se nazývá 

protoplast. Je to poměrně tenká elastická blána přibližně 7,5 nm silná. Skládá se z lipidů, 

proteinů a enzymů – hydrolytické enzymy a enzymy související se syntézou složek buněčné 

stěny (glukansyntázu). Má silnou aktivitu ATPázy, což se projevuje následně na 

nitrobuněčných membránách. Vytváří četné vychlípeniny, které vybíhají do cytoplazmy 

a mohou odštěpovat měchýřky (paramurální tělíska) nebo tubuly. Tvoří ochrannou bariéru 

a kontroluje výstup a vstup látek do buněčného prostoru. Tvoři osmotické rozhraní mezi 

buňkou a vnějším prostředím, protože je volně propustná pouze pro malé molekuly bez náboje 

[5]. 

Existují tři hlavní systémy přenosu látek přes plazmatickou membránu – jednoduchou difuzi, 

zprostředkovanou difuzi a aktivní transport. Na přenášení látek je většinou potřeba přenašeč, 

což je specifická bílkovina. Každá buňka obsahuje několik typů přenašečů. Je místem, kde se 

odehrává biosyntéza některých komponentů buněčné stěny a vnějších obalů. Neprobíhají zde 

však oxidační procesy. Charakteristickou vlastností plazmatické membrány kvasinek jsou 

invaginace, jsou to procesy krátké a početné. Při přípravě protoplastů se invaginace prodlouží, 

ale jejich počet se sníží [10]. 

1.1.3.3 Cytoplazma  

Cytoplazma je složitý koloidní roztok, který v buňce obklopuje jádro a vyplňuje celý buněčný 

prostor. Je systémem dvojitých membrán, které se podobně jako u rostlin a živočichů, nazývá 

endoplazmatické retikulum. Obě tyto membrány mají poměrně velké póry a na vnějším 

povrchu se vyskytují četná zrníčka polynomů, z nichž syntetizují bílkoviny. Endoplazmatické 

retikulum tvoří v buňce nádobky a oddělení obsahující enzymy a rezervní látky [3],[5]. 

Obsahuje velké množství vody, bílkovinné látky podmiňují její koloidní charakter. Podle 

velikosti a množství strukturních jednotek se dělí struktura plazmy v buňce na hrubozrnnou, 

jemnozrnnou nebo nezaznamenatelnou (bezstrukturní, homogenní). Buňky během svého 

vývoje podléhají plazmatickým změnám, které lze pozorovat světelným mikroskopem. pH 

cytoplazmy se pohybuje kolem hodnoty pět, hodnoty pH však souvisí také s fyziologickým 

stavem buňky. Je zde přítomno mnoho enzymů metabolických drah, díky těmto enzymům 

probíhá celá řada biochemických dějů v buňce (glykolýza) [9]. 

Vyniká také svou schopností bazofilie, což je schopnost vázat zásaditá barviva, tato schopnost 

se většinou připisuje a také závisí na obsahu nukleových kyselin v cytoplazmě kvasinkových 

organismů [10]. 
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1.1.3.4 Mitochondrie 

Mitochondrie jsou membránové organely, tělíska asi 0,3-1 µm široké a až 1 µm dlouhé. 

Nachází se v cytoplazmě a jejich počet a tvar závisí na druhu buňky, fázi buněčného cyklu 

a způsobu pěstování kultury. Mohou mít tvar oválný, kulatý nebo protáhlý. Kvasinky mají 

vysoce vyvinuté mitochondrie, protože jsou zde místem oxidační fosforylace [5]. 

Jsou tvořené dvěma systémy membrán – vnějšími a vnitřními. Vnější membrána má hladký 

povrch. Vnitřní membrána vytváří záhyby dovnitř buňky (lišty nebo lamely), které můžou celé 

tělísko přehradit – kristy. Má krupicovitou strukturu. Mezi oběma membránami vzniká 

mezimembránový prostor.  Prostor mezi vnitřními membránami vyplňuje matrix, která se 

skládá z fibrózních vláken obklopených gelem. Membránový systém mitochondrií obsahuje 

všechny bílkoviny, mimo membrány se nachází jen ve stopovém množství. Většina bílkovin se 

syntetizuje na ribozomech endoplazmatického retikula a menší část na mitoribozomech [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Průřez organely mitochondrie [5] 

1.1.3.5 Ribozomy 

Ribozomy jsou globulární organely velké asi 20-30 nm. Jsou složené z malé a velké 

podjednotky. Obsahují ribozomální RNA (rRNA), která se skládá ze zavinuté a jednoduché 

části. Bílkovinná složka se přidružuje k jednoduché části řetězce a tvoří tak zhruba polovinu 

hmotnosti ribozomu. Poměr bílkovin a RNA v buňce se však liší napříč druhy kvasinek. Je zde 

7 nukleotidů, které vytváří kruh o obvodu asi 5 nm. Ribozomy se mohou vyskytovat volně nebo 

být navázané na membrány endoplazmatického retikula [5]. 

1.1.3.6 Vakuola 

V buňkách kvasinek jsou vakuoly velmi důležité a nápadné organely. Zpravidla se v buňce 

vyskytuje jedna velká vakuola a vedle ní několik menších vakuol. Jsou ohraničené vakuolovou 

membránou – tonoplastem, jehož vnější povrch je pokryt granuly. Granuly se však na povrchu 
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vyskytují asymetricky rozložené, shlukují se do velkých útvarů a některá místa naopak 

zůstávají hladká [5]. 

V exponenciální fázi růstu je obsah vakuol hyalinní, nelze v něm pozorovat žádné strukturní 

prvky. Ve stacionární fázi se z malých pučících zárodků stávají jedna nebo dvě velké vakuoly. 

Vakuoly tvoří centrální prostor pro ukládání intermediátů jako rezerv, které se případně dají 

využít za špatných vnějších podmínek. Nacházejí se zde enzymy hydrolázy např. většina 

proteáz, ribonukleázy, esterázy, ale pouze α-manozidáza se pevně váže na tonoplast. Těmito 

enzymy se ve vakuolách rozkládají funkčně narušené organely např. mitochondrie. Pokud se 

vakuoly izolují v izotonických podmínkách, vyskytují se v nich aminokyseliny (především 

arginin). Bylo zjištěno, že 80-90 % rozpuštěných aminokyselin z celé zásoby v kvasinkových 

organismech se vyskytuje právě ve vakuolách. Dále se skládají z derivátů purinu [9]. 

1.1.3.7 Endoplazmatické retikulum 

Je komplexní sítí membránových struktur, z nichž část je spojená s jaderným obalem 

a zbývající část endoplazmatického retikula je lokalizována na obvodu buňky. V některých 

kvasinkách přebírá funkci diktyozomů. Nachází se většinou těšně pod plazmatickou 

membránou.   Má velmi podobné složení jako v buňkách rostlin a živočichů. Vytváří cisterny, 

lamely nebo tubuly. Skládá se ze dvou membrán, které uzavírají vrstvu vodnaté kapaliny – 

enchylému, v něm se mohou nacházet i jednotlivá globulární tělíska. Povrch jeho membrány je 

na straně obrácené k cytoplazmatické membráně zrnitý, a naopak povrch vnitřní membrány 

otočené k enchylému je hladký a také náchylnější k autolýze a fixaci [5],[9]. 

Je místem syntézy peptidů a bílkovin. V jeho vnitřních prostorech se shromažďují peptidy, 

z kterých se syntetizují bílkoviny, které jsou dále odváděny váčky [11]. 

1.1.3.8 Golgiho aparát 

Golgiho aparát neboli také Golgiho orgán, je další membránovou organelou nacházející se 

v cytoplazmě, ale narozdíl od ostatních organel se vykytuje pouze v eukaryotických buňkách. 

Jeho morfologie se mění podle druhu kvasinek: v případě rodu Saccharomyces cerevisiae se 

vyskytuje ve formě rozptýlených cisteren, v případě rodu Pichia pastoris 

a Schizosaccharomyces pombe ve formě cisteren uspořádaných do zásobníků. Jeho funkcí je 

transport prekurzorů buněčné stěny z cytoplazmy přes cytoplazmatickou membránu. Jeho 

funkci v buňkách kvasinek však částečně přebírá Endoplazmatické retikulum [5],[12]. 

1.1.3.9 Jádro 

Buněčné jádro je kulatá až laločnatá organela, může se nacházet ve středu buňky nebo může 

být uloženo excentricky. Je úložištěm většiny genetické informace a představuje řídící centrum 

celé buňky kvasinek. Je od cytoplazmy odděleno dvojitou jadernou membránou s velkými póry. 

Vnitřní jaderná hmota je složená z dvojitého koloidního systému: 
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1. Relativně stabilní koloidní sytém tvoří plazmu jádra tzv. karyoplazmu, sráží se při usmrcení 

jádra a tvoří artefakty. 

2. Druhý koloidní systém je velmi labilní. Tvoří vlastní síťovitou strukturu jádra tzv. 

retikulum. V normálním stavu je silně hydrolyzovaný, z toho důvodu je za obvyklých 

podmínek neviditelný, protože neláme paprsky světla. Retikulum se seskupuje 

v chromozomy, které opět přecházejí za určitých podmínek v síťovitou strukturu – tzv. 

chromatin [3],[5]. 

 

V jádru kvasinek je také jadérko srpkovitého tvaru, které je uložené těsně pod jadernou 

membránou. Také pólové tělísko, které má tvar disku a vycházejí z nej mikrovlákna – 

mikrotubuly. Ty jsou složeny z bílkoviny tubulinu a spolu s tělískem hrají důležitou roli při 

dělení jádra během rozmnožování buněk [9]. 

Chromozomy nejsou podle chemického složení jednotné. Jejich bílkovinná část je složená 

z jednoduchých bílkovin (protaminy, histony), ve kterých převládají zásadité aminokyseliny. 

Rozlišení a počet chromozomů je i pomocí elektronové mikroskopie velmi obtížné určit, počet 

chromozomů je tedy odvozován z výsledků genetických studií. U modelového organismu 

Saccharomaces cerevisiae bylo dosud zjištěno 16 chromozomů v haploidním jádře [13]. 

1.1.4 Rozmnožování kvasinek 

Kvasinky jsou organismy rostoucí převážně v koloniích. Rostou z jednotlivých buněk a mohou 

se množit dvěma způsoby – vegetativně pučením a pohlavně tvorbou askospor. U mnoha druhů 

kvasinek je také možnost tvoření septovaného mycelia, pseudomycelia nebo klíčkové hyfy. 

Jsou schopny se také oddělit od mateřské buňky. 

 

1. Pohlavní rozmnožování – je charakteristické pro teleomorfní kvasinky (např. Askomycetes, 

Basidiomycetes). Vzniká při něm po redukčním dělení z diploidní buňky askus 

s haploidními gametami (askosporami). Gamety dále kopulují, díky tomu po karyogamii 

vznikne diploidní zygota a z ní askus nebo basidium.  

V asku se vytváří askospory (nacházejí se uvnitř) a bazidiospory (nacházejí se vně). 

Nejdůležitější je aglutinace buněk, která nastává při smíchání dvou kultur kvasinek 

opozitních párovacích typů, bez ní by celý proces nemohl probíhat [5],[14]. 
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Popis obrázku: S-syntéza DNA, M-mitóza, G1- v buňce 

je jeden genom, G2-buňka obsahuje zdvojený genom, a-

klidová buňka, b-zdvojení polárního tělíska, c-syntéza 

DNA, vznik malého pupenu, d-separace polárních 

tělísek a vznik vřeténka-e, f-migrace jádra do pupenu 

a dělení jádra (mitóza), g-vznik dvou samostatných 

jader, oddělení obou buněk [9] 

 

 

 

Obrázek 3: Schéma cyklu buněčného dělení Sacchoromyces cerevisiae [9] 

2. Vegetativní rozmnožování – u většiny rodů kvasinek je formou vegetativního rozmnožování 

pučení. Pučení je proces, kdy je pupen (dceřiná buňka) spojena kanálkem s buňkou 

mateřskou. Před samotným pučením dochází ke splývání blan endoplazmatického retikula 

a jeho následnému dělení. Dochází také k opakovanému dělení vakuol a změně tvaru 

mitochondrií, budou se měnit v dlouze protáhlé útvary. Ve stádiu, kdy se začíná tvořit 

pupen, do něj vstupují upravené mitochondrie a drobné vakuoly. Současně započíná 

mitotické dělení jádra a jeho přesun k pupenu.  

Spolu s jádrem přecházejí do nově vytvořeného pupenu také další složky cytoplazmy. Poté 

se cytoplazmatickou membránou uzavře kanálek mezi buňkou mateřskou a dceřinou 

a v pupenu se bude syntetizovat a rozšiřovat endoplazmatické retikulum [5],[8]. 

Pučení je ukončeno po vytvoření buněčné stěny mezi mateřskou a dceřinou buňkou, vzrůstu 

velikosti pupenu a spojení všech drobných vakuol v jednou vakuolu [9]. 

1.1.5 Buněčný cyklus 

Buněčný cyklus je definován jako uspořádaný proces, kterým buňka vykonává všechny procesy 

potřebné k vytvoření dceřiných buněk. Je obdobím mezi dvěma následnými děleními a skládá 

se z několika fází: presyntetická fáze (G1) – v této fázi probíhá syntéza bílkovin a RNA, fáze 

syntézy DNA (S) – zde probíhá replikace DNA, postsyntetická fáze (G2) – tato fáze je 

odpočinková, buňka se připravuje na mitózu a dochází k dorůstání pupenu, poslední fází je 

mitotická fáze (M) – zde dochází k dělení jádra a buňky. Jádro kvasinek se dělí pomocí 

endomitózy, během tohoto procesu zůstává zachovaná jaderná membrána a chromozomy se 

rozdělí mezi dvě jádra dceřiná. Do každého z těchto jader je umístěna jedna chromatida [10]. 

Mitóza je proces, během něhož se dokončí jaderné dělení a vzniknou dvě samostatná jádra, 

každé obsahuje jednu kompletní sadu chromozomů. Skládá se ze čtyř fází: profáze, metafáze, 

anafáze a telofáze. Staří kvasinky je určeno počtem buněčných cyklů, kterými buňka prošla. 

Není závislé na růstových podmínkách, ale na genetické výbavě kvasinkové buňky – je 

označováno jako staří replikativní [10]. 
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1.1.6 Genetika kvasinek 

Všechny důležité vlastnosti kvasinek jsou uloženy v jaderné nebo mitochondriální DNA. Podle 

toho dělíme genetiku kvasinek na jadernou a mitochondriální. Jsou zde zakódovány veškeré 

informace a struktuře buněčných proteinů a molekul RNA, které jsou velmi důležité, jelikož se 

účastní syntézy proteinů. Geny uložené v DNA se za normálních okolností nemění vlivem 

vnějšího prostředí [15]. 

1. Jaderná genetika – v jádře je uložena převážná většina genetické informace, nachází se 

v chromozomech, jejichž počet se velmi liší napříč jednotlivými druhy kvasinek (např. 

Saccharomyces cerevisiae má šestnáct chromozomů). Kromě chromozomů může jádro 

obsahovat také 2 µm plazmid, což je kovalentně uzavřená cirkulární molekula 

dvouvláknové DNA a může být jak haploidní, tak diploidní. Může také obsahovat 3 µm 

DNA, což je cirkulární molekula DNA nacházející se v oblasti jadérka. Vyskytují se 

obvykle v malém počtu a slouží ke kódování ribozomální RNA [15]. 

2. Mitochondriální genetika – buňka kvasinek obsahuje obvykle okolo 20-100 molekul 

mitochondriální DNA, které se u různých druhů kvasinek liší svou velikostí 

(u Saccharomyces cerevisiae je jejich velikost 25 µm) [16]. 

Tyto molekuly jsou lokalizované v proměnlivém počtu mitochondrií, který je závislý na fázi 

buněčného cyklu, kultivačních podmínkách atd. Zajímavostí u některých druhů kvasinek 

(Saccharomyces cerevisiae, Klyveromyces lactis, Pichia farinosa atd.) je tzv. killer faktor. Jsou 

to bílkovinné toxiny např. killer toxin, zymocin, mykocin atd., které jsou smrtelně nebezpečné 

pro náchylné kvasinkové kmeny. Tyto toxiny nejsou nebezpečné pro ostatní organismy ani pro 

druh kvasinek, který je vylučuje. Vykazují napříč jednotlivými kmeny různé vlastnosti 

strukturních genů, velikosti molekul a imunity. Poskytují kvasinkám, které je v přírodě 

produkují velkou ekologickou výhodu [16]. 

1.2 Biotechnologicky významné kvasinky 

Kvasinky jsou v biotechnologii celosvětově jedním z nejvyužívanějších mikroorganismů. Jsou 

významné nejen svou schopností kvašení, ale také produkcí biologicky aktivních látek. Důležitá 

je také biodegradační aktivita a výroba biomasy využívané v potravinářství. Jedním z nejvíce 

biotechnologicky významných druhů jsou například červené kvasinky především díky produkci 

karotenoidů, touto vlastností také vynikají kvasinky rodu Metschnikowia, zejména produkcí 

pigmentu pulcheriminu. Některé druhy kvasinek jsou výjimečné svou schopností akumulovat 

pigmenty jako například β-karoten, torulen, torularhodin atd. Tyto pigmenty jsou typické svým 

zbarvením do červena, oranžova nebo do žluta. Díky těmto pigmentům získaly také druhy, které 

mají schopnost jejich akumulace název červené kvasinky [17],[18]. 
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1.2.1 Rod Metschnikowia 

Kvasinky rodu Metschnikowia patří do čeledě Metschnikowiacea, jsou to mikroorganismy 

vyznačující se vegetativním rozmnožováním, ke kterému dochází prostřednictvím 

multilaterálního pučení. Jsou řazené do oddělení Ascomycotina, jelikož obvykle nevytvářejí 

pseudomycelium (občas pouze velmi skromné), jsou však charakteristické tvorbou askospor 

jehlicovitého tvaru, které se vyvíjejí po 1-2 ve vřecku. Jsou zakončené elipsoidní nebo kulatou 

pálkou. Buňky mohou mít kulatý, elipsoidní, hruškovitý, válečkovitý i sprkovitý tvar. Většina 

z nich tvoří pohlavně rozlišené kmeny – tzv. heterotalické, takže zde dochází ke kopulaci buněk 

dvou rozdílných kopulačních typů [2],[9]. 

Tyto kvasinky jsou v přírodě velmi rozšířené, zatím bylo definováno více než 35 druhů, které 

se nacházely v ovoci, květech rostlin, tělech hmyzu nebo také v kůži člověka. Na základě jejich 

výskytu je můžeme rozdělit do dvou základních skupin – vodní a terestrické druhy [14]. 

Kvasinky rodu Metschnikowia mají široký rozsah použití. Metschnikowia pulcherrima či 

Metschnikowia fructicola se využívají v zemědělství díky svému antimikrobiálnímu charakteru 

jako ochrana ovoce. Metschnikowia reukaufii se využívá v průmyslu díky produkci kyselé 

proteázy. Metschnikowia agaves a Metschnikowia hawaiiensis se využívají v kosmetickém 

průmyslu, kde se potvrdil jejich pozitivní účinek na pozastavení stárnutí pleti. Ovšem kromě 

všeobecně přínosných mikroorganismů zde máme i patogenní druhy, například Metschnikowia 

ipomoeae či Metschnikowia bicuspidata, které jsou parazity na rostlinách i živočiších 

[19],[20],[21]. 

1.2.1.1 Druh Metschnikowia pulcherrima 

Buňky mají vejčitý až elipsoidní tvar, jsou kulovité a tlustostěnné a rozmnožují se pučením, 

někdy mohou tvořit i malé pseudomycelium. Často tvoří purpurově zbarvené kolonie, což je 

způsobeno pigmentem pulcherrimin, který mají schopnost izolovat [13]. 

Tento druh kvasinek je velmi rozšířený v přírodě, vyskytuje se především na květech ovocných 

stromů a ovoci. Zejména pak na hroznech vinné révy, hraje totiž důležitou roli při vinifikaci 

vína. Velké využití v biotechnologickém průmyslu mají zejména díky schopnosti produkce 

pigmentu pulcherrimin. Díky němu mají schopnost antimikrobiálně působit proti jiným druhům 

kvasinek a plísní při výrobě vína konkrétně proti rodům Brettanomyces / Dekkera, 

Hanseniaspora a Pichia. Tato aktivita je způsobená obsahem železa, které imobilizuje 

pulcherrimin a kyselinu pulcherrinovou, která následně vyčerpává železité ionty ze živného 

média, které jsou potřebné pro další syntézu buněk. Dochází tedy k boji o společný zdroj železa 

s ostatními mikroorganismy [22],[23],[24].   

Produkce pulcherriminu kvasinkami závisí na množství přítomného kyslíku a také koncentraci 

volného železa v médiu. Pokud je koncentrace železa nízká, kvasinky pigment vylučují do 

okolního prostředí, naopak při vyšších koncentracích je produkce pigmentu intracelulární [25]. 
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1.2.1.2 Druh Metschnikowia andauensis 

Kvasinky Metschnikowia andauensis jsou fyziologicky a morfologicky velmi podobné druhu 

Metschnikowia pulcherrima, nejčastěji se v přírodě vyskytují jako paraziti na housenkách 

[2],[26]. 

Její velký biotechnologický potenciál spočívá díky nejnovějším výzkumům v boji proti 

modrým a zeleným plísním, které se běžně vyskytují na různých druzích ovoce. Při testech 

s dalšími organismy, které také vykazují antimykotické účinky byla nejlépe vyhodnocena právě 

kvasinka Metschnikowia andauensis, konkrétně kmen NCYC 3728 (PBC-2), která se běžně 

vyskytuje na povrchu jablek. Bylo prokázáno, že silně působí proti rodům Rhizopus stolonifer, 

Penicillium expansum a Botritys cinerea, na hruškách a na různých odrůdách jablek a proti 

Penicillium digitatum a Penicillium italicum na mandarinkách a pomerančích. Díky účinku 

kvasinek bylo možné ovoce během skladování uchránit před působením ostatních 

mikroorganismů, na začátku roste populace na ovoci exponenciálně, ale během delší doby se 

počet kvasinek stabilizuje a díky tomu dokáže ovoce účinně ochránit dlouhodobě [27]. 

1.2.1.3  Druh Metschnikowia chrysoperlae 

Kvasinky tohoto druhu mají tvar buněk většinou kulový, ale může být i oválný. Rostou ve tvaru 

YM a to buď jednotlivě, nebo ve dvojicích. Obsahují velký počet chlamydospor, z nich po 

několika dnech inkubace vznikají askospory jehlicovitého tvaru. U tohoto druhu není 

prokázána přítomnost pseudohyf ani skutečných hyf. Tvoří bílé, viskózní a hladké kolonie. 

U tohoto druhu kvasinek není dosud známé využití [28]. 

1.2.1.4 Druh Metschnikowia shanxiensis, Metschnikowia zizyphicola a Metschnikowia 

sinensis 

Druhy kvasinek Metschnikowia shanxiensis, Metschnikowia zizyphicola a Metschnikowia 

sinensis jsou druhy kvasinek vyskytující se přirozeně na povrchu ovoce, byly poprvé izolovány 

z povrchu plodu jujuba získaného z několika nespravovaných sadů v provincii Shanxi 

a Shandong v Číně v roce 2004. Kvasinky byly izolovaný z plodů pomocí metody založené na 

aplikaci čistících látek na ovocné rány, které byly následně napadeny aplikovanými plísňovými 

spórami. Po několika dnech inkubace byly mikroorganismy izolovány z infikované rány. 

Mikroorganismy převládající na kultivačním médiu byly převážně zmíněné druhy kvasinek. 

U všech nově objevených druhů bylo prokázáno, že se odlišují od ostatních druhů kvasinek 

rodu Metschnikowia konveční a chemotaxonomickou charakterizací. Stejně jako u druhu 

Metschnikowia chrysoperlae všechny zmíněné druhy produkují jehlicovité askospory, liší se 

od něj však schopností asimilovat D-xylózu, svou neschopností asimilovat citrát a růst na médiu 

bez vitamínů. Od druhů M. andauensis a M. pulcherrima se lišily v asimilačních reakcích s D-

glukosaminem a ethylaminem a v růstu na médiu bez vitamínů [29]. 
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1.3 Možnosti molekulárních charakteristik kvasinek 

V minulosti byly kvasinky popisovány pomocí morfologických, fyziologických 

a biochemických metod a procesů. Největším problémem těchto tradičních postupů je poměrně 

malá znalost přirozeného prostředí kvasinek, stejně jako velká náročnost izolace čisté kultury 

přímo z přírody. V současnosti jsou již molekulárně-biologické metody vylepšeny pomocí 

využití ribozomální a genomové DNA, která obsahuje velké množství úseků genomu 

s variabilními sekvencemi. Tyto sekvence jsou dnes již běžně využívány ke stanovení rozdílů 

mezi jednotlivými druhy kvasinek. Bohužel konkrétně u některých kvasinek se nedočkáme 

velkého množství informací, protože je velmi těžké získávat jejich nedegradovanou, 

nenaštěpenou genomovou DNA z důvodu extrémně rigidní buněčně stěny, která obestupuje 

buňku [26].  

Metody molekulární biologie jsou používané dnes již běžně a užívají se pro rychlou 

identifikaci, taxonomické a fylogenetické zařazení kvasinek, jsou výhodné, protože nejsou 

závislé a ovlivnitelné podmínkami vnějšího prostředí. Nejčastěji se používají metody založené 

na analýze ribozomální DNA, což je metoda polymerázové řetězové reakce, denaturační 

gradientové gelové elektroforézy a analýze genomové DNA, což je metoda pulzní gelové 

elektroforézy [30],[31].  

1.3.1 Izolace genomové DNA 

Při molekulární charakteristice je počátečním krokem izolace genomové DNA. V tomto 

procesu rozhoduje o úspěšnosti pokusu čistota a kvalita izolátu. Čistota je určena rozdílnými 

fyzikálně-chemickými vlastnostmi jednotlivých biologických makromolekul [32].V prvním 

kroku izolace je potřeba rozrušit buněčnou stěnu buněk, ze kterých je DNA izolována. Stěnu 

lze rozrušit pomocí působení enzymů, chelačních činidel a povrchově aktivních látek. Po 

úspěšném rozrušení buněčné stěny se obvykle aplikuje lysozym, což je velmi účinný enzym, 

zároveň s detergenty a chelačními činidly, jako například EDTA. EDTA pufr je schopen 

vyvazovat hořečnaté a manganaté ionty, čímž odvrátí působení ribonukleáz, které by DNA 

uvolněnou z buněk mohly degradovat [33]. Jelikož se buněčná stěna kvasinek liší svým 

složením a také odolností od buněčné stěny bakterií, je potřeba u procesu izolace vhodně použít 

kombinaci metod mechanické dezintegrace buněk. Často se užívají k tomuto účelu degradační 

enzymy, nejčastěji glukoronidáza [32],[34].  

Jakmile je buněčná stěna narušena dochází k uvolnění všech vnitřních komponentů buňky do 

vnějšího roztoku, tato se směs se nazývá hrubý lyzát a kromě potřebné RNA a DNA obsahuje 

i další komponenty jako polysacharidy, lipidy, bílkoviny a nízkomolekulární uhlovodíky. 

Z hrubého lyzátu je tak možné dále izolovat DNA pomocí enzymů, nejdříve je však třeba 

odstranit RNA pomocí ribonukleázy A a také proteiny pomocí proteinázy K. Zejména 
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odstranění proteinů je velmi důležité kvůli velkému obsahu enzymů v lyzátu, ty by mohly svým 

působením DNA degradovat [35]. 

Mezi další možnosti izolace DNA z hrubého lyzátu patří metoda fenol-chloroformové extrakce. 

Pracuje na principu hydrofobicity směsi těchto dvou látek, díky těmto vlastnostem se snadno 

oddělují od vodné fáze. Když se vrstvy navzájem promíchají dochází k denaturaci proteinů, 

které se vysráží ve fázi organické. Vyizolovaná DNA spolu s RNA zůstávají ve fázi vodné, 

záleží však na pH fenolu – pokud je pH příliš kyselé zůstává ve vodné fázi pouze RNA, mělo 

by být tedy spíše alkalické až neutrální, aby zůstala DNA ve vodné fázi zachována. Po 

provedení fenol-chloroformové extrakce je třeba provést precipitaci extrahované DNA 

v ethanolu za přítomnosti jednomocných iontů, díky tomuto procesu se odstraní nežádoucí soli 

a fenol, jelikož je denaturačním činidlem a mohl by zdenaturovat enzymy potřebné pro 

následnou PCR. Následuje proces rozpuštění agregátů DNA ve vodném roztoku, který obsahuje 

Tris-HCl o pH v rozmezí 7,5-8. Tímto posledním krokem bylo dosaženo toho, že DNA nebude 

dále degradována deoxyribonukleázami [32]. 

1.3.2 Pulzní gelová elektroforéza  

Principem klasické elektroforézy je přímočarý pohyb molekul DNA v gelové matrici umístěné 

ve stejnosměrném elektrickém poli ve směru od katody k anodě. Rychlost pohybu těchto 

molekul je závislá na jejich velikosti, z čehož vyplývá, že menší molekuly putují gelem rychleji 

a z toho důvodu je umožněná jejich separace. Rychlost molekul ale také závisí na mnoha 

dalších parametrech, jako jsou napětí ve stejnosměrném elektrickém poli, teplota, vodivostní 

vlastnosti pufru a druh a zesítění tuhé matrice. Samotná separace je umožněná právě díky 

zesítění matrice tedy gelu, nejčastěji se jedná o gel agararosový nebo polyakrylamidový. 

Klasickou metodou gelové elektroforézy lze dělit molekuly DNA do velikosti 50Kbp [36],[37]. 

V případě, kdy je potřeba sledovat karyotyp kvasinek klasická metoda gelové elektroforézy 

nedostačuje, jelikož velikost kvasinkových chromozomů překračuje velikost 50Kbp. Je tedy 

třeba použít metodu pulzní gelové elektroforézy, jelikož je schopna separovat molekuly DNA 

s délkou řetězce do 10 Mbp, užívá se tedy k separaci celých chromozomů. U pulzní metody se 

analyzovaná DNA pohybuje v tuhé matrici, kterou bývá agarosový gel. Nepohybuje pouze 

jedním směrem, ale periodicky ho mění v pravidelných pulzech, což je umožněno aplikací dvou 

nebo více elektrických polí do systému. Molekuly DNA mění svůj směr podle toho, které 

elektrické pole je aplikované, ale musí nejdříve změnit svou orientaci, než se začnou pohybovat 

směrem druhého elektrického pole. Vždy musí být jedno deaktivované a druhé k němu musí 

být aplikované v 90-180° úhlu. Čas, který je potřebný k jejich reorientaci, je závislý na velikosti 

jednotlivých molekul. Větší molekuly potřebují ke změně směru více času a díky tomu je 

možná jejich separace [37].  

Přístroj určený k této metodě se skládá ze dvou nebo více párů elektrod, které jsou uloženy 

okolo desky s gelem, postupně jsou na ně přiváděny napěťové pulzy. Tato analýza však závisí 

na mnoha faktorech, jako je doba separace, velikost napětí, koncentrace gelu a pufru atd [38].  
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PFGE je považována za jednu z nejsložitějších technik analýzy DNA, přesto má velmi široké 

uplatnění v analýze genomu mikroorganismů, rostlin, živočichů i lidí. Využívá se k určení 

počtu a velikosti chromozomů, vytváření genetických map, ale také identifikaci 

a charakterizaci mikroorganismů. Lze ji také využít k přípravě geneticky modifikovaných 

potravin [39]. Hojně se využívá také v potravinářském průmyslu ke stanovení fytopatogenních 

mikroorganismů a charakterizaci a stanovení vlastností průmyslově využívaných 

mikroorganismů jako jsou vinné, pivní a pekařské kvasinky [40],[41],[42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Schéma pohybu molekuly v agarosovém gelu při PFGE analýze [37] 

Při přípravě vzorků pro PFGE je třeba dbát na fakt, že molekuly DNA kvasinek jsou větší než 

50 kbp a tudíž je vhodné je před samotnou izolací imobilizovat v agarosovém gelu ještě před 

odstraněním buněčné stěny kvasinek a proteinů. Jejich buněčná stěna se rozrušuje enzymaticky, 

a to buď pomocí enzymu zymoliázy nebo lytikázy, které rozrušují pomocí hydrolýzy β-1,3 

glukanové vazby a díky tomu dokážou narušit buněčnou stěnu kvasinek. Jelikož je třeba 

odstranit ze směsi také hořečnaté a manganaté ionty i jinak nerozpustné buněčné proteiny, jsou 

následně buňky inkubovány v EDTA pufru a β-merkaproethanolu. Konečným krokem pro 

přípravu je odstranění celulárních proteinů, membrán a RNA pomocí enzymu proteinázy 

K [33],[37],[43]. 

 

Obrázek 3: Schéma přípravy vzorků pro PFGE [37] 
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1.3.3 Dosavadní výsledky v problematice molekulární charakteristiky kvasinek 

pomocí PFGE analýzy 

Pulsní gelová elektroforéza (PFGE) používá alternativně orientovaná pulzní elektrická pole 

k oddělení velkých molekul DNA. V dosavadních výzkumech kvasinek pomocí metody PFGE 

byly popsány protokoly a podmínky PFGE pro separaci a vizualizaci chromozomů mezi 0,5 a 6 

Mb (optimální pro analýzu endogenních štěpných kvasinkových chromozomů 5,7, 4,6 a 3,5 

Mb) a pro kratší chromozomální prvky mezi 50 a 600 kb, jako jsou minichromozomy Ch16 530 

kb. Kromě stanovení velikosti chromozomů má tato technika širokou škálu aplikací, včetně 

stanovení, zda je replikace nebo oprava DNA úplná, definování molekulárního karyotypu 

buněk, analýzy chromozomálních přeskupení, přiřazení genů nebo konstrukcí konkrétním 

chromozomům a izolace DNA od specifických chromozomy [44]. 

V dosavadních výzkumech byla PFGE využita pro měření reprezentativních kmenů kvasinek 

Saccharomyces z pivovarnictví, pečení, destilace, saké a vína. Později se metoda PFGE ukázala 

vhodná také pro analýzu kvasinek rodu Metschnikowia a to za pomocí již definovaných 

standardů. K tomuto účelu sloužily především právě kvasinky rodu Saccharomyces, nejčastěji 

Schizosaccharomyces pombe. Jako standard se rovněž užívá kvasinka Hansenula winge patřící 

rovněž mezi Saccharomycetaceae. Všechny tyto druhy kvasinek jsou vhodné pro PFGE 

analýzu díky svým elektroforetickým karyotypům. Bylo zjištěno, že všechny testované kmeny 

mají jedinečný chromozomální profil, což ukazuje na potenciál této technologie [45]. 

Kvasinky Schizosaccharomyces pombe jsou vynikajícím modelovým organismem pro studium 

eukaryotických procesů, jako je kontrola buněčného cyklu, mitóza a meióza, oprava 

a rekombinace DNA, sestřih a kontroly kontrolního bodu důležité pro stabilitu genomu. 

Schizosaccharomyces pombe tvoří buňku ve tvaru tyčinky, která roste na špičkách a dělí se 

středním štěpením. Její genom byl původně izolován ve východoafrickém proso pivu. 

Haploidní genom je přibližně 14 Mb, z toho asi 12,5 Mb je unikátní sekvence. Genom je 

uspořádán do 3 chromozomů o velikosti 3,5 Mb, 4,6 Mb a 5,7 Mb [44],[46]. 

Oproti Schizosaccharomyces pombe jsou chromozomy Hansenula winge menší, jejich velikost 

se pohybuje od 1 Mb do 3,5 Mb [46]. 
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Obrázek 4:Srovnání velikostí chromozomů použitých standardů [46] 

U kvasinek rodu Metschnikowia však dosud zůstává velký otazník ohledně velikosti celého 

jejich genomu, jelikož doposud nebyl popsán. Velikost genomu tak můžeme pouze odhadovat 

dle dosavadních studií a výzkumů. Jedna z nejnovějších studií velikosti genomu kvasinek rodu 

Metschnikowia předpověděla 5 807 genů kódujících protein, což je v souladu s geny jiných 

kvasinek Ascomycete, ale mnohem méně než 9 674 předpovězených v genomu 26 Mb kvasinky 

M. Fructicola. tRNAscan-SE identifikoval 173 tRNA genů, včetně dvou genů pro tRNASer 

(CAG) s charakteristickými pozicemi G33 a G73, což naznačuje, že UCD127 překládá CUG 

kodony jako seriny, jak se očekává u tohoto rodu. Experiment taktéž potvrdil, že genom 

kvasinek je diploidní [47]. 

Dalším objevem, který vedl k výzkumům tohoto rodu byl objev dvou kmenů kvasinek 

pojmenovaných SG1 a SG2, byly izolovány z povrchu bílých hroznů v Rumunsku. Vykazovaly 

skvělou antimykotickou aktivitu, tudíž u nich byly provedeny biochemické testy 

a morfologická analýza, která odhalila velkou podobnost mezi těmito kmeny a kvasinkou 

Metschnikowia pulcherrima. Byla u nich tedy provedena elektrokaryotypizace pomocí gelové 

elektroforézy. Pro stanovení velikosti chromozomů SG1 a SG2 byly jako molekulární markery 

použili dva kmeny S. cerevisiae: YPH 80 a L5366 s chromozomy v rozmezí mezi 220 kb a 2,2 

Mb a kmen C. parapsilosis CBS604 s chromozomy od 945 kb do 2,2 Mb. Při analýze gelu byly 

pozorovány dva chromozomy 1,8 Mb a 2,0 Mb. Předběžné konvenční studie, umožnily 

klasifikovat SG1 a SG2 jako kvasinky patřící do rodu Metschnikowia [48]. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem předložené bakalářské práce zaměřené na studium genomu kvasinek rodu 

Metschnikowia pomocí molekulárních metod je vyřešení následujících dílčích úkolů:  

1. Řešení rešerše možností využití molekulárně biologických metod k charakterizaci kvasinek 

2. Optimalizace vybraných metod analýzy kvasinkové DNA 

3. Využití optimalizovaných metod k bližší charakterizaci vybraných druhů kvasinek rodu 

Metschnikowia  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité chemikálie a materiály 

3.1.1 Chemikálie použité na kultivaci kvasinek 

Bakteriologický agar, Himedia (India) 

Chlorid sodný p.a., Lachema (ČR) 

Chlorid vápenatý dihydrát p.a., Lachema (ČR) 

Chlorid železitý, Katedra analytické Farmaceutické fakulty UK (SR) 

D-glukóza monohydrát p.a., Penta (ČR) 

Dihydrogenfosforečnan draselný p.a., Lach-Ner s.r.o. (ČR) 

Hydrogenfosforečnan didraselný p.a., Lach-Ner s.r.o. (ČR) 

Kvasničný autolyzát, Himedia (India) 

Síran horečnatý p.a., Lach-Ner s.r.o. (ČR) 

Pepton aus Casein, Roth (SRN) 

3.1.2 Chemikálie použité pro izolaci DNA kvasinek rodu Metschnikowia  

Agarosa low melting , Serva (SRN) 

Beta-merkaptoethanol, Serva (SRN) 

Cell Lytic Y, Sigma-Aldrich (SRN) 

Ethanol 

Hydrogenfosforečnan sodný 

Chelaton 3 (EDTA) p. a, Lachema (ČR) 

Kyselina citronová 

Lytikáza, Sigma-Aldrich (SRN) 

Lyzační pufr 

Proteináza K, Sigma-Aldrich (SRN) 

Sorbitol 

TE pufr 

3.1.3 Chemikálie použité pro PFGE a DGGE analýzu  

Agarosa Premium, Serva (SRN) 

Chelaton 3 (EDTA) p. a, Lachema (ČR) 

Ethanol 

Ethidium bromid, Serva (SRN) 

Kyselina boritá, Chemapol (ČR) 

Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS), Penta (ČR) 

Yeast Chromosome PFG Marker 

CHEF DNA Size Marker 
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3.2  Použité přístroje a pomůcky 

3.2.1 Pomůcky pro kultivaci kvasinek 

Analytické váhy Boeco (SRN) 

Petriho misky plastové 

Třepačka IKA Yellow Line (SRN) 

3.2.2 Pomůcky pro izolaci DNA kvasinek rodu Metschnikowia  

Centrifuga U-32R, Boeco (DE) 

Vodní lázeň, TW2 Julabo Labortechnic GmbH (SRN) 

Vortex, Labnet (USA) 

Inkubátor s třepačkou, Heidolph (SRN) 

Mikrovlnná trouba, MT1705 B Professor (CZ) 

3.2.3 Přístroje a pomůcky pro PFGE  analýzu 

Mikrovlnná trouba, MT1705 B Professor (CZ) 

Thermostatic cooler Julabo, F12 Labortechnic GmbH, (SRN) 

Software Scion Image, Biotech (ČR) 

Transluminátor Ultra Viewer, Ultra Lum (USA) 

Sestava PFGE, Pharmacia Biotech (SWE): 

 Gene Navigator, Pharmacia Biotech, (SWE) 

 GN Controller, Pharmacia Biotech, (SWE) 

 Programmable Power Supply, MP-500 V, (SWE) 

3.3  Použité kmeny kvasinek 

Pro měření praktické části bakalářské práce byly použity kmeny kvasinek rodu Metschnikowia, 

konkrétně kmeny:  

Metschnikowia pulcherrima CCY 029-002-145  

Metschnikowia pulcherrima CCY 029-002-147  

Metschnikowia pulcherrima CCY 029-002-149  

Metschnikowia andauensis CCY 029-002-129  

Metschnikowia chrysoperlae CBS 9803 11-1158 

Metschnikowia shanxiensis CBS 10359 11-1250 

Metschnikowia zizyphicola CBS 10358 11-1247 

Metschnikowia andauensis NA1657 11-1241 

Metschnikowia sinensis CBS 10357 11-1244  
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3.4 Analýza DNA kvasinek prostřednictvím pulzní gelové elektroforézy 

3.4.1 Kultivace kvasinek 

Použité kmeny kvasinek rodu Metschnikowia patří mezi mezofilní aerobní mikroorganismy, 

jejich kultivace tedy probíhala v tekutém médiu při laboratorní teplotě. Všechny média byly 

před očkováním vysterilizované v tlakovém hrnci s otevřeným ventilem po dobu 45 minut.  

3.4.1.1 Inokulum  

Před samotnou kultivací byla pro všechny použité kvasinkové kmeny připravena inokula 

o objemu 20-30 ml podle složení uvedeného v Tabulce 1. V očkovacím boxu byly za 

aseptických podmínek naočkovány do každého předem vysterilizovaného inokula tři očkovací 

kličky kultury jednotlivých kmenů uchovávaných v Petriho miskách. Inokulum bylo po 

zaočkování umístěno na třepačku, kde bylo ponecháno 24 hodin za neustálého třepání při 

laboratorní teplotě.  

Tabulka 1: Složení kultivačního média 

Složka Množství 

glukosa 2 g 

bakteriologický pepton 0,5 g 

kvasničný autolyzát 1 g 

KH2PO4 0,1 g 

K2HPO4 0,02 g 

NaCl 0,01 g 

CaCl2 0,01 g 

MgSO4 0,05 g 

destilovaná voda 100 ml 

3.4.2 Izolace DNA kvasinek  

Pro proces izolace DNA byly použity buňky kvasinek kultivované 24 hodin za podmínek, které 

jsou uvedeny v předešlé kapitole (4.4.1). Nejdříve bylo nutné stanovit přesný počet buněk 

v médiu pomocí metody počítání buněk Bürkerovou komůrkou. Pomocí této metody bylo 

určeno, kolik ml média je třeba odebrat, abychom získali přesný počet buněk potřebný pro 

izolaci DNA.  

Bürkerova komůrka se skládá ze silného podložního skla s vyrytou sítí čtverečků přesně 

známých rozměrů a krycího skla, které se pokládá na boční lišty, tímto systémem vzniká mezi 

sklíčky prostor o přesně definované hloubce. Ve střední části má dvě mřížky, ty se skládají 

z velkých a malých čtverců a obdélníků. U velkých čtverců je plocha 1/25 mm2 u malých 1/400 
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mm2 a u obdélníků je 1/100 mm2. Přesně definovaná hloubka prostoru mezi sklíčky je 0,1 mm, 

díky těmto rozměrům lze přesně vypočítat počet buněk v roztoku.  

Nejdříve bylo třeba roztok vhodně naředit, aby byl v jednotlivých čtverečcích optimální počet 

buněk, tedy 8-12 buněk na jeden čtvereček. V tomto případě bylo použito ředění roztoku 10-2, 

které bylo provedeno následujícím způsobem: ze vzorku byl odebrán 0,1 ml roztoku a byl 

přidán k 0,9 ml sterilní MQ vody, tímto způsobem bylo dosaženo ředění 10-1. Z naředěného 

roztoku bylo opět odebráno 0,1 ml a přidáno k 0,9 ml sterilní MQ vody, čímž bylo dosaženo 

požadovaného ředění.  

Naředěný roztok se pomocí pipety kápnul do určeného prostoru Bürkerovy komůrky, krycí sklo 

se přichytilo pomocí dvou pružin a takto připravená komůrka se nechala asi 5 minut odstát. 

Následně se vložila pod mikroskop při zvětšení 40x a byly spočítány jednotlivé buňky ve 20 

čtvercích. Nakonec se pomocí vzorce 𝑥 = 𝑀𝑂 ∙ 𝑧 ∙ 𝑋 ∙ 1000, kde MO je průměrný počet buněk 

v jednom čtverci, z je použité ředění, X je přepočet na 1 mm3 a 1000 slouží k přepočtu z mm3 

na ml určil přesný počet buněk v roztoku. Požadovaný počet buněk 1,3.109 byl podělen počtem 

buněk v roztoku a tím byl vypočítán přesný objem, který bylo potřeba z roztoku odebrat pro 

další postup.  

Za sterilních podmínek bylo odebráno 1,3.109 buněk kvasinkové kultury do centrifugačních 

zkumavek. Buňky byly zcentrifugovány po dobu 5 minut při 5000 rpm za laboratorní teploty. 

Následně byly buňky promyty 5 ml MQ vody a opět byly zcentrifugovány. Ze zkumavek byl 

odlit supernatant a buňky byly rozsuspendovány v TE pufru, který se skládá z 100mM 

tris(hydroxymethyl)aminomethanu, 100mM EDTA pufru a je upraven na pH 8. Zkumavky byly 

doplněny 2,1 ml MQ vody tak, aby byl výsledný objem 3,5 ml. K tomuto objemu bylo 

napipetováno 17,5 μl beta-merkaptoethanolu. Tímto způsobem připravená směs byla následně 

inkubována při 30 °C po dobu 30 minut za mírného třepání. Po inkubaci byly buňky opět 

zcentrifugovány a následně rozsuspendovány ve 4 ml CPES pufru, který se skládá ze 40 mM 

kyseliny citronové, 120 mM Na2HPO4, 20 mM EDTA pufru, 1,2 M sorbitolu a je upraven na 

pH 6. Po centrifugaci byly buňky rozsuspendovány v CPES pufru, jehož pH bylo upraveno na 

7,5. K buňkám bylo přidáno 28,8 μl roztoku enzymu lytikázy (≥2000 jednotek/mg proteinu), 

který byl čerstvě připraven. Toto výsledné množství enzymu je výsledkem několika 

optimalizací postupu izolace DNA, byly zkoušeny různé koncentrace enzymu lytikázy, aby 

došlo k potřebné dezintegraci buněk. Nejdříve byly vyzkoušeny slabší koncentrace, k buňkám 

kvasinek tedy bylo přidáno 15 μl enzymu lytikázy, toto množství se projevilo jako 

nedostatečné, jelikož nedošlo k dostatečné dezintegraci buněk. Ve druhém pokusu bylo použito 

dvojnásobné množství enzymu tedy 30 μl, toto množství se ukázalo jako dostatečné, ale buňky 

některých druhů kvasinek již byly dezintegrované příliš. Množství enzymu tedy bylo 

optimalizováno na výsledných 28,8 μl, jelikož se ukázalo jako nejlepší pro všechny použité 

druhy kvasinek.  

Směs byla mírně protřepána a následně inkubována za mírného třepání po dobu 30 minut při 

25 °C. Po ukončení inkubace bylo ke všem vzorkům napipetováno 0,5 ml připraveného 2% 

roztoku low melting agarosy v CPES pufru. Takto připravené vzorky byly napipetovány do 
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formiček určených na přípravu bločků a následně byly umístěny do lednice, kde byly 

ponechány do úplného zatuhnutí bločků. Jakmile došlo k zatuhnutí bločků, byly postupně 

vyloupávány do mikrozkumavek typu Eppendorf a zality 1 ml lyzačního pufru s Proteinázou K. 

Následně byly bločky ponechány k inkubaci po dobu 24 hodin při teplotě 50 °C.  

Po uběhnutí doby inkubace byl lyzační pufr slit ze zkumavek a bločky byly promyty 2 ml TE 

pufru. Bločky s roztokem TE pufru se nechaly inkubovat po dobu 20 minut při 50 °C. Celý 

postup promývání TE pufrem byl proveden celkem třikrát. Jakmile byly bločky dostatečně 

promyty, byly uchovány v TE pufru v lednici pro další použití.  

 

 

Obrázek 5: Gelové bločky izolované DNA všech použitých kvasinek rodu Metschnikowia 

3.4.3 Pulzní gelová elektroforéza 

Pro spuštění pulzní gelové elektroforézy bylo nutné připravit 0,08 M TBE pufr, který se skládá 

z 50 g tris(hydroxymethyl)aminomethanu, 27,5 g kyseliny borité, 20 ml 0,5 EDTA pufru a 1000 

ml MG vody. Pufru bylo odebráno 480 ml a následně byl doplněn do 3 l baňky sterilní MQ 

vodou. Asi 2,5 l takto připraveného pufru bylo nalito do elektroforetické vany, která byla 

chlazena vodní lázní nastavenou na 10 °C, pufr se nechal chladit. Mezitím byl připraven 1% 

agarosový gel v 0,08 M TBE pufru, který byl připraven následovně: 1,1 g premium agarosy ve 

110 ml 0,08 TBE pufru se nechalo celkem 3x prohřát v mikrovlnné troubě, po prohřátí se 

nechala agarosa vychladnout na 60 °C a byla nalita do formy s hřebenem na přípravu gelu. Po 

ztuhnutí gelu byly do drážek po hřebenu zavedeny bločky obsahující kvasinkovou DNA. Do 

gelu byl na předem vyznačené místo zaveden také standard velikosti separovaných 

chromozomů. V našem případě byl použit CHEF standard kvasinky Saccharomyces cerevisiae 

YP148, následně Hansenula wingei a vyizolovaná DNA kvasinky Schizosaccharomyces 
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pombe. Takto připravená aparatura s gelem byla vložena do vychlazené elektroforetické vany 

a na sklo s gelem byla vložena hexagonální elektroda. Po nastavení optimalizovaných 

podmínek pro zapnutí na přístroji Gene Navigator, a nastavení vloženého napětí a proudu byla 

spuštěna elektroforéza.  

 

Obrázek 6: Pohled na gel vložený v CHEF PFGE aparatuře 

3.4.4 Vizualizace výsledku PFGE analýzy 

Po ukončení pulzní gelové elektroforézy byl gel s bločky umístěn do vodného roztoku, který 

obsahoval 50 µl ethidium bromidu o koncentraci 10 mg/ml a 250 ml destilované vody. V takto 

připraveném barvícím roztoku byl gen ponechán po dobu 30 minut za neustálého třepání 

a následně byl promyt destilovanou vodou. Na závěr byl gel přemístěn do komory 

vizualizačního zařízení Azure biosystems c200 a vyfotografovaný.  

 

Obrázek 7: Vizualizace gelu pomocí třepání v roztoku vody a ethidium bromidu  
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Molekulární charakteristika kvasinek rodu Metschnikowia pomocí pulzní gelové 

elektroforézy 

Předložená bakalářská práce se věnuje především analýze genomu vybraných kvasinek rodu 

Metschnikowia a to prostřednictvím metody PFGE. Pro tento experiment byly vybrány kmeny 

kvasinek M. pulcherrima 145, M. pulcherrima 147, M. pulcherrima 149 a M. andauensis 129, 

M. chrysoperlae 1158, Metschnikowia shanxiensis 1250, M. zizyphicola 1247, Metschnikowia 

andauensis 1241, M. sinensis 1244.  

Karyotyp těchto druhů kvasinek doposud nebyl dostatečně popsán a bylo potřebné nejdříve 

optimalizovat metodu izolace DNA. Optimalizace byla provedena nejdříve pouze s jedním 

druhem kvasinky M. pulcherrima 147, abychom získali neporušenou genomovou DNA 

vhodnou pro separaci chromozomů pomocí PFGE. Optimalizovaný postup izolace DNA, který 

byl nejdříve proveden pouze s jedním druhem kvasinky a následně se všemi použitými druhy 

je uveden v kapitole 4.4.2.  

V prvním experimentu bylo pro postup izolace použito 5.108 buněk, které byly vystaveny 

působení enzymu lytikázy o objemu 15 µl (≥ 2000U/mg proteinu) a smíchány s 2% roztokem 

agarosy v poměru 1:1 (přibližně 0,5 ml roztoku). U takto použitého postupu izolace nedošlo 

k dokonalé dezintegraci buněk a vyizolování DNA.  

V následovném experimentu optimalizace izolace DNA, který je možné pozorovat na obrázku 

číslo 10, bylo za stejných podmínek použito dvojnásobné množství enzymu lytikázy, a to 30 

µl. Takto vyizolované bločky DNA byly separované metodou PFGE. 

Obrázek 10: PFGE analýza kmenu M.Pulchrrima 147  
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Pulzní gelová elektroforéza byla spuštěna za snížené doby separace a bez použití standardu, 

jelikož bylo potřeba určit, zda je postup pro izolaci dostatečně optimalizovaný pro další 

experimenty.  

Tabulka 2: Podmínky měření prvního spuštění PFGE 

Doba separace 

[h] 
Pulzní časy [s] 

Vložené napětí 

1. doby 

separace [V] 

Vložené napětí 

2. doby 

separace [V] 

Vložené napětí 

3. doby 

separace [V] 

20 2400 65 65 65 

24 3000 65 65 65 

20 3300 65 65 65 

Separace kvasinkové DNA provedená výše uvedeným způsobem byla provedena metodou 

PFGE za podmínek uvedených v Tabulce 2. Z výsledků je možné pozorovat, že dezintegrace 

buněčných stěn pomocí lytikázy nastala a byla izolována DNA. Šmouhy v jednotlivých bězích 

ale můžou značit přílišnou dezintegraci stěny až degradaci izolované DNA.  

Cílem optimalizace experimentu PFGE bylo finálně získat optimální karyotypy všech 

testovaných druhů kvasinek. Proto v dalším postupu izolace bylo navýšené množství použitých 

buněk na 1,0-1,3.109 a snížené množství použité lytikázy na 28 µl, aby celková koncentrace 

byla 20 jednotek U/mg. V dalším experimentu byly metodě izolace DNA podrobeny již 

všechny zkoumané druhy kvasinek a následně byla spuštěna separace pomocí PFGE 

s upravenými separačními podmínkami. Doba separace byla zkrácena na celkový čas 118 hodin 

z důvodu sledování správné optimalizace izolačního postupu a také rozdělení chromozomů 

o nižších velikostech.  

Tabulka 3: Podmínky pro zapnutí PFGE při analýze s kratší dobou separace při použití CHEF 

standardu kvasinky Saccharomyces cerevisiae YP148  

Doba separace 

[h] 
Pulzní časy [s] 

Vložené napětí 

1. doby 

separace [V] 

Vložené napětí 

2. doby 

separace [V] 

Vložené napětí 

3. doby 

separace [V] 

48 2400 65 65 65 

35 3000 65 65 65 

35 3300 65 65 65 



33 
 

 

Obrázek 8: Analýza PFGE s kratší dobou separace: číslo 1-Metschnikowia andauensis 129, 

číslo 2-Metschnikowia pulcherrima 145, číslo 3- Metschnikowia pulcherrima 147, číslo 4-

Metschnikowia pulcherrima 149, číslo 5-Metschnikowia chrysoperlae 1158, číslo 6-

Metschnikowia andauensis 1241, číslo 7-Metschnikowia sinensis 1244, číslo 8-Metschnikowia 

zizyphicola 1247, číslo 9-Metschnikowia shanxiensis 1250, číslo 10-standard Hansenula 

wingei, číslo 11-standard Hansenula wingei 

Z obrázku č.11 můžeme vidět, že izolovaná DNA u kvasinek byla rozdělena na několik bandů 

(chromozomů). Pomocí použitého standardu kvasinky Saccharomyces cerevisiae vidíme, že 

kvasinky Metschnikowia mají několik chromozomů nad velikost 2,2 Mb. Proto bude nutné 

v příští separaci využít jiný standard i větší velikosti. Dle výsledků vidíme, že kvasinka 

Metschnikowia andauensis 129 v běhu číslo 1 nebyla správně separovaná pravděpodobně 

v důsledku špatného vlivu aplikovaného napětí na okraji gelu. Kvasinka Metschnikowia 

pulcherrima 145 v běhu číslo 2 obsahuje pravděpodobně 5 chromozomů, jeden o přibližné 

velikosti 2,2 Mb a jeden o přibližné velikosti 1 Mb. Další dva chromozomy mají velikost větší 

než 2,2 Mb. I u ostatních běhů je vidět, že kvasinky jsou rozděleny na 4-5 chromozomů, kde 

obvykle 2 nebo 3 mají velikost větší než 2,2 Mb. Pro lepší rozdělení větších chromozomů je 

nutné jednak použití delšího času separace a také pro odečet jejich velikosti jiný kvasinkový 

standard o větší velikosti.  

Při další analýze byly separační podmínky nastaveny na delší dobu separace, pulzní časy 

a vložené napětí byly zachovány, uvedeno v tabulce číslo 5. Během delší doby separace se 

očekává rozdělení delších chromozomů DNA kvasinek.  
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Tabulka 2: Podmínky pro zapnutí PFGE při analýze s delší dobou separace při použití CHEF 

standard kvasinky Hansenula wingei  

Doba separace 

[h] 
Pulzní časy [s] 

Vložené napětí 

1. doby 

separace [V] 

Vložené napětí 

2. doby 

separace [V] 

Vložené napětí 

3. doby 

separace [V] 

48 2400 65 65 65 

35 3000 65 65 65 

35 3000 65 65 65 

48 3300 65 65 65 

 

 

Obrázek 9: Analýza PFGE s delší dobou separace a upravenými podmínkami: číslo 1-

Metschnikowia andauensis 129, číslo 2-Metschnikowia pulcherrima 145, číslo 3- 

Metschnikowia pulcherrima 147, číslo 4-Metschnikowia pulcherrima 149, číslo 5-

Metschnikowia chrysoperlae 1158, číslo 6-Metschnikowia andauensis 1241, číslo 7-

Metschnikowia sinensis 1244, číslo 8-Metschnikowia zizyphicola 1247, číslo 9-Metschnikowia 

shanxiensis 1250, číslo 10-standard Hansenula wingei, číslo 11-standard Hansenula wingei,  

Separace kvasinkové DNA dle podmínek uvedených výše trvala 166 hodín. Předpokládalo se 

lepší rozdělení chromozomů o větší velikosti. Jako standard byl použit CHEF Hansenula 

wingei, který obsahuje chromozom o velikosti 3,3 Mb. Dle výsledku je vidět, že použitý 

standard byl pravděpodobně o nízké koncentraci, a proto jeho separace není dobře 

pozorovatelná a nedá se přesně určit počet a velikosti jednotlivých chromozomů. Nicméně opět 

můžeme vidět, že kvasinky z rodu Metschnikowia obsahují i bandy o mnohem větší velikosti, 

než je 3,3 Mb.  
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V příštím experimentu byly upraveny podmínky separace tak, že bylo vložené napětí zvýšeno 

na 95 V a byl použit jak CHEF standard Hansenula wingei, tak vyizolovaná DNA kvasinky 

Saccharomyces pombe.  Tato kvasinka je popsána v mnoha publikacích a je známo, že obsahuje 

i chromozom o velikosti 5,7 Mb. Doba separace zůstala stejná a to 166 hodin. 

Tabulka 3: Podmínky pro zapnutí PFGE s delší dobou separace při použití CHEF standard 

kvasinky Hansenula wingei a kvasinky Schizosaccharomyces pombe  

Doba separace 

[h] 
Pulzní časy [s] 

Vložené napětí 

1. doby 

separace [V] 

Vložené napětí 

2. doby 

separace [V] 

Vložené napětí 

3. doby 

separace [V] 

48 2400 95 95 95 

35 3000 95 95 95 

35 3000 95 95 95 

48 3300 95 95 95 

 

 

Obrázek 10: Analýza PFGE s delším časem separace a zvýšeným napětím: číslo 1-

Metschnikowia andauensis 129, číslo 2-Metschnikowia pulcherrima 145, číslo 3- 

Metschnikowia pulcherrima 147, číslo 4-Metschnikowia pulcherrima 149, číslo 5-

Metschnikowia chrysoperlae 1158, číslo 6-Metschnikowia andauensis 1241, číslo 7-

Metschnikowia sinensis 1244, číslo 8-Metschnikowia shanxiensis 1250, číslo 9-standard 

Hansenula wingei, číslo 10-standard Schizosaccharomyces pombe 
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Separací chromozomů pomocí PFGE už došlo k lepšímu rozdělení standardu Hansenula wingei 

v běhu č.9. Nicméně k rozdělení chromozomů z izolované DNA kvasinky Saccharomyces 

pombe nedošlo. Důvodem může být poškozená DNA v agarosovém bločku nebo nevhodné 

podmínky separace. V porovnání s předcházejícím experimentem je jasně vidět, že rozdělené 

bandy u kvasinek rodu Metschnikowia jsou hůř viditelné, tudíž větší aplikované napětí při 

stávající době separace nebude úplně ideální.   

Z provedených experimentů se dá říct, že optimalizační postup izolace DNA by mohl být 

dostačující pro separaci DNA pomocí metody PFGE. Separační podmínky, konkrétně separační 

čas a vložené napětí, by bylo vhodné ještě optimalizačně prověřit. Z výsledků jasně vyplývá, 

že kvasinky rodu Metschnikowia obsahují minimálně 4-5 chromozomů. Některé odpovídají 

velikosti větší než 3,3 Mb. Z důvodu použití standardů, které nebyly správně separovány, není 

možné určit konkrétní velikosti separovaných chromozomů kvasinek rodu Metschnikowia. 

Další optimalizace by se jednoznačně měly zaměřit na dobrou separaci standardů a také  DNA 

kvasinky Saccharomyces pombe, díky které by pravděpodobně šlo určit velikosti rozdělených 

chromozomů kvasinek Metschnikowia. Z důvodu nedostatku času už nebyly provedeny další 

experimenty. Osobně bych se však zaměřila na delší čas při separaci DNA a snížila bych napětí 

na hodnotu nižší než 95 V. Zkusila bych použít opět 65 V nebo dokonce ještě míň (50-55 V), 

aby byla separační dráha chromozomů dostatečně dlouhá a zároveň, aby jednotlivé bandy byly 

zřetelné a tím pádem i lépe identifikovatelné.  
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ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce se zaobírá všeobecnou charakteristikou kvasinek a metodami 

studia genomu jejich biotechnologicky významných rodů. Konkrétně tedy jejich systematikou, 

fyziologií a detailně rozebírá jejich cytologii. Z důvodu kultivace kvasinek zde bylo také 

rozebráno jejich rozmnožování, buněčný cyklus jako takový a jejich genetika.  

Práce je zaměřena zejména na kvasinky rodu Metschnikowia. Jsou výjimečné svou produkcí 

lipidů a některé druhy i produkcí antifugálního pigmentu nazývaného pulcherimin. Co se týče 

jejich molekulární charakterizace, není v současné době ještě mnoho výzkumů, které by 

popisovali jejich genotyp. Najde se několik studií, které se pokouší popsat určité úseky DNA 

pomocí PCR metod. Tato bakalářská práce se snaží využít molekulární metodu PFGE k popsání 

karyotypu kvasinek rodu Metschnikowia. 

Experimentální část práce se zaobírá především optimalizací izolace intaktní DNA. Nejdříve 

bylo nutné najít vhodné množství použitých buněk a správnou koncentraci enzymu lytikázy, 

aby došlo ke správné a neporušené izolaci DNA. Následně byla optimalizována samotná 

separace DNA metodou PFGE. Byly zvoleny kratší a delší doby separace. Kratší separace 

sloužila k ověření dobře izolované DNA, případně k separaci chromozomů o menší velikosti. 

Delší doba separace sloužila k rozdělení velkých chromozomů. Z výsledků bylo zjištěno, že pro 

separaci chromozomů kvasinek rodu Metschnikowia je jednoznačně potřebná delší doba 

separace. Bylo separováno 4-5 bandů, které náležely jednotlivým chromozomům dle druhu 

kvasinky. Z důvodu použití nevhodného standardu nebo nerozdělení DNA použité kvasinky 

Schizosaccharomyces pombe nebylo možné velikostně popsat separované chromozomy 

kvasinek rodu Metschnikowia.  

I když v předložené práci nebylo dosaženo úplné úspěšné separace jednotlivých chromozomů 

standardů, díky čemuž nebylo možné, aby byly detailně popsány chromozomy separované 

u vybraných kvasinek rodu Metschnikowia, pomocí jednotlivých optimalizací docházelo 

k postupné zlepšující se separaci. Optimalizace izolace DNA a částečné optimalizace separace 

metodou PFGE představuje slibný základ pro další navazující experimenty. V dalších 

experimentech bych se jednoznačně zaměřila na ještě delší separační dobu a nižší vložené 

napětí. Případně by se mohlo experimentálně ověřit lepší separování větších chromozomů 

i použití agarosového gelu o nižší koncentraci, než bylo použito v této bakalářské práci.   
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