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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá biotechnologickou valorizací odpadních substrátů, a to odpadního 

tuku, syrovátky a peří za pomocí karotenogenních kvasinek. Odpadní substráty slouží jako alternativní 

zdroje živin pro následné kultivace, díky tomu dochází k jejich utilizaci a následné produkci 

karotenoidů, ergosterolu, koenzymu Q a lipidů. Teoretická část obsahuje informace o vybraných 

kmenech karotenogenních kvasinek, jako jsou fyziologické a růstové vlastnosti. Popsány jsou jejich 

metabolické procesy společně s produkovanými látkami. Též jsou zmíněny příslušné analytické metody 

pro stanovení metabolických látek. Experimentální část se věnovala řešením baňkových a 

fermentorových kultivací čtyř vybraných kmenů (Rhodotorula kratochvilovae, Rhodotorula 

mucilaginosa, Cystofilobasidium macerans a Sporidiobolus pararoseus) na glukóze, glycerolu a 

odpadních substrátech při různých C/N poměrech (13, 25, 50 a 100). Dále byly jednotlivě popsány 

postupy zpracování odpadních substrátů, postupy řešící izolaci a stanovení vybraných karotenoidních 

látek, které byly analyzovány na HPLC/DAD. Obsah a procentuální zastoupení lipidů bylo stanoveno 

na GC/FID. Ve výsledcích baňkových a fermentorových kultivací vykazovaly kmeny rozdílné produkce 

u jednotlivých C/N poměrů. Pro nejlepší produkci karotenoidů a ergosterolu byl vybrán kmen 

Rhodotorula mucilaginosa. Nejvyšší nárůsty biomasy byly dosaženy u Rhodotorula kratochvilovae. 

Produkce lipidů byla nejvyšší u kmene Sporidiobolus pararoseus. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Karotenogenní kvasinky, karotenoidy, ergosterol, koenzym Q, odpadní substráty 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with biotechnological valorisation of waste substrates, namely waste fat, 

whey and feathers using carotenogenic yeast. Waste substrates serve as alternative source of nutrients 

for subsequent cultivation, thanks to this, their utilization and subsequent production of carotenoids, 

ergosterol, coenzyme Q and lipids occurs. The theoretical part contains the information of selected 

strains of carotenogenic yeast, such as physiological and growth properties. Their metabolic processes 

are described together with produced substances. The analytical methods for the determination of 

substances are described as well. The experimental part focuses on the solution of flask and bioreactor 

cultivations of four selected strains (Rhodotorula kratochvilovae, Rhodotorula mucilaginosa, 

Cystofilobasidium macerans a Sporidiobolus pararoseus) on glucose, glycerol and waste substrate at 

different C/N ratios (13, 25, 50 and 100). Furthermore, individual procedures of waste substrate 

processing, procedures solving isolation and determination of selected carotenoid substances, which 

were analysed by HPLC/DAD. Lipid content and their percentage amount were determined by GC/FID. 

The results of flask and bioreactor cultivations show that the strains have different production at 

individual C/N ratios. Rhodotorula mucilaginosa strain was selected as the best producer of carotenoids 

and ergosterol. The highest increases in biomass were achieved by Rhodotorula kratochvilovae strain. 

Lipid production was the best in the Sporidiobolus pararoseus strain. 

 

KEY WORDS 

Carotenogenic yeast, carotenoids, ergosterol, coenzyme Q, waste substrates. 
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1 ÚVOD 

Se vzrůstající populací lidstva na naší planetě roste jeho spotřeba a množství produkovaného odpadu. 

Také jsou s tím spjata různá rozvíjející se průmyslová odvětví, která přispívají k množství generovaného 

odpadu. V současnosti jsou odborníky intenzivně řešeny problematiky plastových odpadů, znečištění 

přírody a s tím i spojené omezení množství ploch a zdrojů pro pěstování plodin. Abychom zabránili 

vyčerpání a vytěžení přírodních zdrojů, je nutné změnit myšlení a orientovat se více na oběhové 

hospodářství a lepší využití toho, co máme k dispozici. Zemědělství a potravinářství ve snaze uživit 

rostoucí populaci produkuje ohromná množství vedlejších produktů, které stále nejsou plně využívány, 

a velká část končí ve formě odpadu na skládkách, nebo v lepším případě slouží jako energetický zdroj. 

Tyto odpady se dají využít jako materiál, který obsahuje řadu cenných a výživných látek, které lze nadále 

i použít. Zde můžeme zmínit například odpadní živočišný tuk, odpadní glycerol, syrovátku, kávovou 

sedlinu a mnoho dalších. Jedna z cest, na kterou se dnešní biotechnologie zaměřuje, je právě využití 

těchto odpadů jako materiálu ve fermentačních procesech, kdy působením mikroorganismů dochází 

k valorizaci odpadu a následuje přeměna na více hodnotné látky, které jsou obsaženy v biomase.  

Karotenogenní kvasinky se řadí mezi oleogenní mikroorganismy, což znamená, že akumulují velké 

množství lipidických látek, příkladem jsou karotenoidy či lipidy s vyšším obsahem nenasycených 

mastných kyselin. Velikou výhodou kvasinek je schopnost přirozeně utilizovat výše zmíněné odpady 

potravinářského průmyslu v upravené či neupravené formě. Díky využití těchto odpadů jako zdroje 

živin významně klesá cena celého biotechnologického procesu a zároveň je přítomnost tohoto 

komplexního zdroje živin jistým stresovým faktorem, který může dopomoci k navýšení produkce 

sledovaných metabolitů kvasinkami. Za další látky produkované kvasinkami můžeme zmínit ergosterol 

a ubichinon, které společně s karotenoidy a lipidy nacházejí uplatnění ve farmaceutickém, kosmetickém, 

potravinářském a krmivářském průmyslu jako antioxidanty, barviva, stabilizátory atd.  

V této bakalářské práci je řešena problematika biotechnologického zpracování různých typů odpadů 

z potravinářského průmyslu a metody jeho předúpravy s cílem umožnit maximální utilizaci kmeny 

karotenogenních kvasinek. Pro tuto práci byly vybráni zástupci karotenogenních kvasinek z rodů 

Cystofilobasidium, Rhodotorula a Sporidiobolus. Kvasinky byly kultivovány na médiích obsahujících 

odpadní tuk, odpadní peří a syrovátku s různými C/N poměry. Následná produkce karotenoidů, 

ergosterolu a koenzymu Q byla stanovena pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Zastoupení 

mastných kyselin a množství lipidů bylo stanoveno pomocí plynové chromatografie.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Kvasinky 

Kvasinky jsou eukaryotické chemoheterotrofní jednobuněčné mikroorganismy řadící se do říše hub 

(lat. Fungi). Svůj název získaly díky schopnosti zkvašovat monosacharidy, disacharidy a některé 

trisacharidy na ethanol a oxid uhličitý. Vyskytují se po celém světě na místech, které jsou pro daný druh 

specifická. Dodnes je evidováno zhruba 1500 druhů kvasinek, avšak je předpokládáno, že bylo doteď 

prozkoumáno pouze 1 % existujících kvasinek na Zemi. Velikost jedné buňky je zhruba 3 až 5 μm. 

Buňky bývají velmi rozmanitého tvaru, jako např. elipsoidní, kulovité, oválné, hruškovité nebo vláknité. 

Jejich tvar se může měnit podle vnějších podmínek a přesně to má také vliv na funkci buňky [1], [2], 

[3].  

2.1.1 Cytologie a struktura kvasinek 

Buňka kvasinky je složena z pevné a odolné buněčné stěny, avšak na rozdíl od bakterie kvasinka 

nedisponuje bičíky nebo brvami. Vnitřní část buňky je obklopena cytoplazmatickou membránou. Uvnitř 

membrány je cytoplazma, které obklopuje buněčné organely a jádro. Jádro je chráněno dvojitou 

jadernou membránou.  

 

Obrázek 1: Schématické zobrazení buňky kvasinky [1] 

2.1.1.1 Buněčná stěna 

Ve vegetativním stavu disponuje buněčná stěna silnou a pevnou strukturou. Její úlohou je poskytovat 

kvasince ochranu před mechanickými vlivy z vnějšího prostředí, například před osmotickým šokem. 

Dále pak udává tvar buňky kvasinky. Na buněčné stěně se vyskytují velké póry, které umožnují volný 

průchod sloučenin, výjimkou jsou vysokomolekulární sloučeniny, jako jsou polysacharidy a bílkoviny. 

Stěna se skládá ze tří vrstev, kde hlavní složkou jsou polysacharidy, které představují až 80 % sušiny 

stěny. Polysacharidy tvoří spleť vláken, které jsou vyplněny bílkovinami, které představují 6 až 10 % 

sušiny stěny. Dalšími látkami jsou v menším množství lipidy a fosfolipidy (3 až 10 %). Dále pak 

fosforečnany, které jsou vázané esterovými vazbami na polysacharidy [1]. 
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2.1.1.2 Cytoplazmatická membrána, cytoplazma a endoplazmatické retikulum 

Cytoplazmatická membrána je složená z lipidů a proteinů. Její tloušťka činí 7-8 nm. Vytváří se na ní 

vchlípeniny, které směřují do cytoplazmy. Pomocí vchlípenin se dostávají do buňky molekuly bez 

náboje. Funkcí membrány je utváření osmotického rozhraní, díky kterému funguje transport látek do 

buňky a z buňky do vnějšího prostředí.  

Cytoplazma je homogenní průhledná hmota, která obsahuje systém dvojitých membrán nazývaný 

endoplazmatické retikulum. Obě tyto membrány mají na svém povrchu velké póry. Endoplazmatické 

retikulum vykonává mnoho základních buněčných funkcí, jako je syntéza a zpracování proteinů. 

Syntéza probíhá na polyzomech, které se vyskytují na vnějším povrchu membrán. Další funkce ER jsou 

kompartmentace jádra, syntéza lipidů a jejich přenos, v neposlední řadě ukládání a skladováni Ca2+ iontů 

[1], [4]. 

2.1.1.3 Mitochondrie 

Jedná se o strukturální útvary rozmanitého tvaru (kulovité, válcovité nebo vláknité). Šířka 

mitochondrií je 0,3 až 1 µm, délka dosahuje rozměru až 3 µm. Jsou obklopeny dvěma membránami. 

Vnější membrána je bradavčitého povrchu. Vnitřní membrána je tvořena vchlípeniny směrem dovnitř, 

které se nazývají kristy. Mitochondrie se skládají především z bílkovin, lipidů a fosfolipidů. Také se 

v nich nachází nukleové kyseliny RNA a v menším množství i DNA. Jsou místem, kde se nacházejí 

dýchací enzymy a systém oxidační fosforylace, který umožňuje buněčnou respiraci [1], [5].  

2.1.1.4 Vakuola 

Vakuola je kulatého tvaru, je obklopená jednoduchou membránou. Při fylogenezi mladá buňka 

obsahuje několik malých vakuol. Starší buňka obsahuje jednu vakuolu, která může vyplnit i celý 

buněčný prostor. Ve vakuole se nachází roztok, ve kterém jsou uloženy hydrolytické enzymy, jako 

proteinázy nebo ribonukleázy. Dále vakuola slouží jako rezervoár polyfosfátů, draselných iontů, 

aminokyselin a purinů, které se právě neúčastní na metabolických procesech buňky [1].  

2.1.1.5 Golgiho aparát 

Tento membránový útvar nacházející se v cytoplazmě připomíná tvarem plochý měchýřek. Funkce 

tohoto aparátu je transportovat prekurzory částic buněčné stěny z cytoplazmy přes cytoplazmatickou 

membránu [1]. 

2.1.1.6 Jádro 

Jádro tvořené chromatinem se vyskytuje přibližně ve středu buňky kvasinky a od cytoplazmy je 

ohraničeno dvojitou jadernou membránou zvanou karyolema. Na povrchu membrány se 

nacházejí velké jaderné póry. Při studiu kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae bylo zjištěno, že jádro 

haploidní buňky má 16 chromozomů. U jádra diploidní buňky se jedná o dvojnásobný počet 

chromozomů. Pod stěnou membrány jádra se nachází jadérko, které obsahuje rRNA. Dále pak jádro 

obsahuje pólové tělísko vřeténka, tvořené vlákny (mikrotubuly). Vřeténko pak nabývá důležitosti při 

karyokinezi [1]. 
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2.1.2 Rozmnožování kvasinek 

Kvasinky se rozmnožují dvojím způsobem, a to vegetativně nebo pohlavně. Při vegetativním 

rozmnožování dochází buď k pučení, nebo k mitotickému dělení. U pohlavního rozmnožování dochází 

ke vzniku spor [1]. 

2.1.2.1 Vegetativní rozmnožování  

Při vegetativním rozmnožování dochází u většiny kvasinek k pučení. Při tomto procesu vzniká na 

mateřské buňce pupen neboli dceřiná buňka. Aby k pučení došlo, musí dojít v buňce k dělícím procesům 

organel a jádra. Nejprve dochází ke splynutí a dělení endoplazmatického retikula. Dále pak se dělí 

vakuoly a dochází ke změnám tvarů na mitochondrií. Poté se jádro mitoticky dělí a část jádra migruje 

společně s organelami do pupenu. Jakmile jsou všechny organely s jádrem uvnitř pupene, dojde 

k uzavření kanálku cytoplazmatickou membránou. Dorůstá buněčná stěna a zvětšuje se velikost buňky. 

Dorostlá dceřiná buňka následně se oddělí od mateřské buňky. Může se stát, že dceřiné buňky se od 

sebe při pučení neoddělují od mateřských a tvoří společně buněčné svazky. Celý tento proces pučení 

probíhá za optimálních podmínek růstu přibližně 2 hodiny [1]. 

2.1.2.2 Pohlavní rozmnožování 

Při tomto procesu dochází ke konjugaci dvou haploidních buněk, jejich jádra podléhají karyogamií 

za vzniku diploidního jádra. Jádro se pak meioticky dělí na čtyři haploidní jádra. Výsledkem pohlavního 

způsobu rozmnožování (sporulaci) je tvorba pohlavních spor. Pohlavní spory se dělí na askospory, 

sporidie a basidie. Askospory jsou endospory, které se nacházejí ve vřecku (asku). Sporidie pro změnu 

jsou exospory nacházející vně sporotvorných buněk. 

U kvasinek tvořící asky dochází ke splynutí dvou haploidních buněk a následně ke karyogamii jader, 

přičemž vzniká zygota (diploidní buňka). Jsou charakteristické u rodu Saccharomyces. Tvar asposkor 

bývá nejčastěji kulovitý nebo elipsoidní. Povrch je hladký až mírně zvrásněný. Následné spájení buněk 

dělíme na izogamní a heterogamní. Při izogamním, se spájí přibližně stejně veliké buňky mezi sebou. 

Heterogamní spájení je spájení velké mateřské buňky s malou buňkou dceřinou. Je možné jen u 

homothalických kmenů čili u kmenů pohlavně nerozlišených. Pro změnu u kmenů heterothalických 

dochází ke spájení mezi buňkami rozlišeného kopulačního typu. Poté co vzniká zygota, může nastat 

vegetativní rozmnožování v diploidním stavu. Aby pak došlo ke sporulaci, je potřeba aby buňka 

kvasinky disponovala silným aerobním metabolismem. 

Sporidie jsou charakteristické pro rod Rhodosporidium. Haploidní buňky tohoto rodu se rozmnožují 

vegetativně. Avšak jakmile dojde ke spojení buněk opačných párovacích typů, vytvoří se dvoujaderná 

myceliální fáze. Při této fázi nedochází ke spojení jader. Na myceliu se vytváří přezky, které umožňují 

přechod jednoho jádra z jedné buňky opačného párovacího typu do druhé buňky. Každá z buněk je tedy 

heterokaryotická. Následně se utvoří na konci přezky teliospora. Je kulatého tvaru, má tmavé zbarvení 

a silnou stěnu. V tomto místě dochází ke karyogamií. Z vyklíčené teliospory vzniká promycelium, 

dochází v něm meiotické dělení. Pak dochází k pučení, kde se oddělují haploidní jednobuněčné sporidie. 

Další pohlavní haploidní exospory vznikají z bazidií. Nazývají se bazidiospory a jsou charakteristické u 

rodu Filobasidium. Vytvářejí se u kvasinek spájením dvou pohlavně rozlišených haploidních buněk [1]. 



13 

 

2.1.3 Karotenogenní kvasinky  

Mezi tyto kvasinky řadíme druhy, které mají schopnost produkovat karotenoidní pigmenty. Právě 

tyto pigmenty, které akumulují v buňkách, dávají kvasinkám jejich charakteristickou červeno-

oranžovou barvu. Za nejznámější pigmentová barviva u kvasinek jsou považovány torulen, torularhodin 

a betakaroten. Jejich obsah v buňce je závislý na druhu kvasinky, vnějších podmínkách pro růst (teplo, 

světlo či přísun kyslíku) nebo na typu produkčního média. Karotenogenní kvasinky řadíme do třídy 

Basidiomycetae, kde dobře prozkoumanými rody jsou např. Rhodotorula, Cystofilobasidium, 

Phaffia nebo Sporidiobolus. Společný znakem pro tyto rody je vysoký produkční nárůst lipidů se 

zvýšeným obsahem polynenasycených mastných kyselin, zvané též jako PUFA (PolyUnsaturated Fatty 

Acids). Právě tyto látky jsou využívány v oblasti medicíny jako doplňky stravy nebo také nacházejí 

využití v průmyslu s biopalivy [6], [7]. 

2.1.3.1 Rod Rhodotorula 

Tento významný kvasinkový rod obsahuje zhruba více než 160 druhů kvasinek [9]. Nejznámějšími 

druhy jsou Rhodotorula glutinis, Rhodotorula kratochvilovae, Rhodotorula mucilaginosa nebo 

Rhodotorula minuta. Pro rod je charakteristický oválný až mírně protáhlý tvar. Rod je neschopen 

zkvašovat cukry a má význačně vyvinutý pentózofosfátový cyklus. Rozmnožuje se vegetativním 

multipolárním pučením. Buňky jsou červeného až lososovitého zabarvení. Rod je saprofyticky založený. 

Vyskytuje se po celém světě na substrátech, ve vzduchu, ve vodách nebo i v orgánech živočichů nebo 

na rostlinách. Jde o oportunní patogeny, byly zaznamenány ojedinělé případy infekce kvasinkami 

Rhodotorula u jedinců se zavedeným žilní katetrem [10]. Rod je nenáročný na kultivaci a zdroj živin, 

proto disponuje schopností růstu na půdách o nižším obsahu dusíku. Hlavním přínosem tohoto rodu je 

tvorba karotenoidních barviv torulenu, torularhodinu, provitaminu A (β-karotenu) a také schopnost 

akumulovat lipidy s vysokým obsahem PUFA [3], [6], [8]. 

 

 

 

Obrázek 2:  Nátěr kvasinek rodů Rhodotorula kratochvilovae  a Rhodotorula mucilaginosa (vlevo) společně 

s mikroskopickým zobrazením (vpravo) 
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2.1.3.2 Rod Cystofilobasidium 

Rod Cystofilobasidium je řazen do čeledi Cystofilobasidiaceae. Nejvýznamnějšími rody jsou 

Cystofilobasidium capitatum, Cystofilobasidium bisporidii nebo Cystofilobasidium macerans. Od rodu 

Rhodotorula se liší typem basidia, které je jednobuněčné a nedělí se. Vytváří četné kolonie s hladkým a 

lesklým povrchem a tvar kvasinek je zakulacený až mírně protáhlý. Buněčná stěna tohoto rodu obsahuje 

sacharid xylosu. Je také známo, že některé druhy utilizují erythritol a kyselinu glukuronovou [3], [6]. 

 

 

Obrázek 3:  Nátěr kvasinky rodu  Cystofilobasidium macerans (vlevo) společně s mikroskopickým 

zobrazením (vpravo) 

2.1.3.3 Rod Sporidiobolus 

V tomto rodu se vyskytuje pouze 8 druhů kvasinek patřící do čeledi Sporidiobolaceae. Jejich 

charakteristickým rysem je tvorba balistokonidií nacházející se na myceliu nebo na sterigmatech 

rozvětveného nebo jednoduchého tvaru. Známá je i utilizace nitrátů u rodu Sporidiobolus johnsonni. 

Dalším rodem je Sporidiobolus pararoseus. Tvary buněk jsou u tohoto rodu velmi různorodé. Mohou 

být kulovité nebo elipsoidní. Barva je lososová až narůžovělá [3], [6]. 

 

 

Obrázek 4:  Nátěr kvasinky rodu Sporidiobolus pararoseus (vlevo) společně s mikroskopickým zobrazením 

(vpravo) 
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2.2 Metabolické látky produkované červenými kvasinkami 

Kvasinky jsou pro biotechnologický průmysl velmi významné organismy. Konkrétněji druhy 

červených kvasinek produkují vybrané druhy karotenoidů a lipidů, pomocí svých metabolických drah. 

Získané karotenoidy, se pak dají hojně využít ve farmaceutickém průmyslu jako doplňky stravy nebo 

součásti léčiv. Pro člověka jsou důležitou složkou výživy. Karotenoidy mohou také najít využití i 

v zemědělství, jako součástí krmiv pro domácí zvířata, ryby nebo i divokou zvěř. 

2.2.1 Karotenoidy 

Karotenoidy jsou pigmenty žlutého, červeného a oranžové zbarvení. Jsou lipofilní povahy, to 

znamená, že jsou rozpustné v tucích. Řadí se do skupiny tetraterpenů, které jsou odvozené od 

izoprenoidů. Je známo zhruba 750 karotenoidních pigmentů, které jsou přírodně syntetizovány 

rostlinami, řasami, fototrofními bakteriemi nebo kvasinkami. Proto způsobují například zbarvení plodů 

u ovoce nebo u květů [11]. 

Karotenoidy se nachází v tělech některých živočichů, jako jsou ryby nebo korýši. Také jsou to látky 

potřebné pro člověka a podílí se na správném fungování lidského těla. Avšak člověk si karotenoidy není 

schopný produkovat, je nezbytně nutné, aby je doplňoval v potravě. Mezi nejznámější karotenoidy 

řadíme provitaminy A (karoteny s beta-iononovým kruhem), z nichž se v lidském těle syntetizuje 

vitamin A, a které slouží jako antioxidanty. Důležitým zástupcem je β-karoten, který udržuje normální 

stav pokožky po vystavení slunci. Je známo mnoho dalších příznivých účinků karotenoidů a vitaminu 

A, který zabraňuje vzniku očních chorob, podporuje funkci imunitního systému nebo snižuje četnost 

výskytu rakoviny [12], [13]. 

2.2.1.1 Chemická struktura a vlastnosti 

Z chemického hlediska se jedná o molekuly nenasycených alifatických nebo cyklických uhlovodíků 

a jejich odvozené kyslíkaté deriváty. Většina karotenoidů je odvozena od polyenového řetězce 

obsahujícího 40 uhlíků, který je páteří molekuly. Na koncových stranách řetězce mohou být navázány 

cyklické nebo alifatické funkční skupiny obsahující kyslík. Dle toho rozdělujeme karotenoidy na 

monocyklické (torulen, torularhodin), bicyklické (β-karoten, α-karoten) a alifatické (lykopen). Dále pak 

rozdělujeme karotenoidy dle obsahu kyslíku v řetězci na karoteny, které neobsahují hydroxylovou 

skupinu a jsou červeno-oranžového zbarvení. Mezi jejich zástupce patří karoten nebo lykopen. 

Okysličené deriváty karotenů nazýváme xantofyly. Jsou žlutého zbarvení a nejznámějším zástupcem je 

lutein. Na Obrázek 5 můžeme vidět vybrané strukturní vzorce karotenoidů [14]. 
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Obrázek 5: Strukturní vzorce vybraných karotenoidů [14] 

2.2.1.2 Biosyntéza karotenoidů 

Tvorba karotenoidů vychází z metabolické izoprenové dráhy, která je řazena do sekundárního 

metabolismu. Vstupní látkou syntézy je acetyl-CoA, který se získá z metabolismu glukózy nebo z β-

oxidace MK. V principu dochází k postupné aldolové kondenzaci dvou molekul acetyl-CoA na 

acetoacetyl-CoA, který kondenzuje s dalším acetyl-CoA na 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA (dále 

HMG-CoA). Poté dochází pomocí reduktázy k redukci thioesterové skupiny u HMG-CoA na mevalonát 

(MVA). V důsledku této změny je MVA podroben fosforylaci pomocí kinázy na mevalonátfosfát 

(MVP), který se znovu fosforyluje na mevalonátdifosfát (MVPP). Mevalonátdifosfát je dekarboxylován 

na izopentenyldifosfát (IPP), který je nazýván jako aktivní izoprenová jednotka. Tyto jednotky jsou 

pospojovány do konformace „hlava-pata“. IPP je izomerací veden na dimethylallyldifosfát (DMAPP). 

Následuje trojitá adice IPP, kde při první adici dochází k tvorbě geranyldifosfátu (GPP), ten pak je 

přeměněn druhou adicí na farnesyldifosfát (FPP) a v závěru třetí adice je FPP přeměněn na 

geranylgeranyldifosfát (GGPP). Kondenzací dvou molekul GGPP za katalýzy fytoensyntázy dochází 

k tvorbě fytoenu, který je brán jako nejjednodušší C40 karotenoid [8], [16]. Na Obrázek 6 a Obrázek 7 

je zobrazena syntéza karotenoidů. 

  



17 

 

acetoacetyl-CoA + acetyl-CoA

3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA (HMG-CoA)

Mevalonát (MVA)

Mevalonát fosfát (MVP)

Izopentenyl difosfát (IPP)

Dimethylallyl difosfát (DMAPP)

Geranyl difosfát (GPP)

Farnesyl difosfát (FPP)

Geranylgeranyl difosfát (GGPP)

Fytoen

izomerace

Mevalonát difosfát (MVPP)

GGPP

IPP

IPP

IPP

Karotenoidy C 40

Karotenoidy C 30Steroly

hydroxymethylglutaryl-CoA-syntasa

hydroxymethylglutaryl-CoA-reduktasa

mevalonátkinasa

fosfomevalonátkinasa

difosfomevalonátdekarboxylasa

prenyltransferasa

prenyltransferasa

prenyltransferasa

fytoensyntasa

 

Obrázek 6:  Schéma syntézy karotenoidů [8] 
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Z fytoenu se odvíjí následující syntéza torulenu, β-karotenu a dalších karotenoidů. Dehydrogenací 

fytoenu fytoendesaturázou vzniká neurosporen a dále pak lykopen. Cyklizací lykopenu dochází ke 

vzniku γ-karotenu. Druhá možností ke vzniku γ-karotenu je cyklizace neurosporenu na β-zeakaroten, 

který se dehydrogenuje na γ-karoten. Pomocí β-lykopen-cyklázy působící na γ-karoten vzniká β-

karoten. K biosyntéze torulenu γ-z karotenu je potřeba fytoendesaturázy. Následnou hydroxylací 

torulenu vzniká tvorba prekurzorů torularhodinu. Prekurzory nejprve musí podlehnout dvojité oxidaci, 

aby vznikl torularhodin [8]. 
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Obrázek 7: Schéma syntézy pro produkci B-karotenu, torulenu a torularhodinu [8] 

2.2.2 Lipidy 

Lipidy jsou přírodní nízkomolekulární látky rostlinného i živočišného původu. Do skupiny lipidů 

řadíme tuky, oleje, vosky a další sloučeniny. Společnou vlastností lipidů je nerozpustnost v polárních 

rozpouštědlech, jelikož molekuly lipidů jsou zcela nepolární, nebo obsahují velké nepolární 

uhlovodíkové struktury  
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2.2.2.1 Funkce lipidů 

- Zdroj energie – tuk je spotřebováván jako jeden ze zdrojů energie, biologickou oxidací 1 g se 

uvolní asi 38 kJ 

- Zásobárna energie – lipidy přijaté v potravě nad běžnou potřebu se ukládají jako tzv. zásobní 

(depotní) tuky 

- Ochranná funkce – slouží jako tepelná izolace a mechanická ochrana některých orgánů např. 

ledvin a u rostlin jako voskové povlaky na povrchu listů nebo plodů 

- Stavební funkce – fosfolipidová dvojvrstva je součástí buněčných membrán  

- Rozpouštědlo – slouží k rozpouštění lipofilních vitamínů (A, D, E, K) 

2.2.2.2 Základní rozdělení lipidů:  

A) Jednoduché lipidy  

Jednoduché lipidy jsou estery mastných kyselin a alkoholů. Alkoholová složka se zásadním 

způsobem podílí na chemických vlastnostech a biologických funkcích. Tato skupina se dále rozděluje 

na tři podskupiny, tzv. acylglyceroly, acylsteroly a vosky. 

Acylglyceroly jsou nejrozšířenější jednoduché lipidy. Nejvýznamnější skupinou jsou 

triacylglyceroly, které jsou základem rostlinných olejů a živočišných tuků. Z chemického hlediska se 

jedná o estery vyšších mastných kyselin a trojsytného alkoholu. 

Acylsteroly ve svých strukturách obsahují cholesterol nebo jiné steroly jako alkoholovou složku. 

Jsou součástí buněčných membrán a lipoproteinů, které umožňují transport lipidů v organismu. 

Vosky jsou tuhé, ve vodě nerozpustné estery mastných kyselin s alkoholy s dlouhými uhlíkatými 

řetězci a jednou karboxylovou kyselinou nebo se steroly. Jsou rostlinného i živočišného původu. Při 

pokojové teplotě jsou tuhé látky, při vyšších teplotách postupně měknou a tají. Výhodou vosků je to, že 

jsou stálejší než acylglyceroly, tudíž jsou odolné vůči hydrolýze a nelze je rozložit lipázami. Vosky 

zastávají ochrannou funkci [5], [17]. 

B) Složené lipidy 

Složené lipidy jsou látky, které kromě mastné kyseliny a alkoholu obsahují v molekule další složku, 

např. fosfátovou, sacharidovou a jiné. Pro složené lipidy je společný amfifilní charakter, tzn. část 

molekuly je hydrofobní a část hydrofilní. Přítomnost hydrofobní i hydrofilní složky umožňuje vytvářet 

ve vodních roztocích částice, tzv. micely nebo vytvářet dvojvrstvu. Proto jsou složené lipidy velmi 

důležité při stavbě biologických membrán.  Složené lipidy dělíme podle charakteru polární složky na 

fosfolipidy, glykolipidy a sfingoglykolipidy [5], [17]. 

C) Odvozené lipidy 

Odvozené lipidy představují rozsáhlou různorodou skupinu látek rostlinného i živočišného původu. 

Rozdělují se na prostaglandiny, steroidy, karotenoidy a lipofilní vitamíny [5], [17].  
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2.2.2.3 Mastné kyseliny 

Za mastné kyseliny se označují látky, které mají 4 až 26 uhlovodíkových atomů a volnou 

karboxylovou skupinu.  Podle přítomnosti dvojných a jednoduchých vazeb rozdělujeme mastné kyseliny 

na nasycené a nenasycené. V případě nasycených mastných kyselin je struktura tvořena jednoduchými 

vazbami mezi atomy uhlíku. Mezi zástupce nasycených mastných kyselin patří palmitová kyselina (C16) 

a stearová kyselina (C18). Jsou tuhého charakteru při pokojové teplotě z důvodu vysokého bodu tání 

(bod tání okolo 65 °C). 

 

 

Obrázek 8: Vzorec palmitové kyseliny 

U nenasycených mastných kyselin se vyskytuje dvojná vazba mezi C9–C10 uhlíkem. Některé 

mastné kyseliny obsahují více dvojných vazeb, jsou to tzv. polynenasycené mastné kyseliny. Jen ve 

výjimečných případech jsou dvojné vazby konjugovány a jsou odděleny methylenovými skupinami. 

Při pokojové teplotě mají nenasycené mastné kyseliny nízké body tání, to zapříčiňuje jejich tekutou 

strukturu [5], [17], [18]. 

 

Obrázek 9: Vzorec olejové kyseliny  

 

2.2.2.4 Biosyntéza a odbourávání mastných kyselin 

Biosyntéza mastných kyselin se zařazuje do anabolických drah buňky. Spirálový charakter procesu 

tvorby mastných kyselin se částečně podobá procesu jejich odbourávání. Meziprodukty vznikající 

během obou procesů jsou identické, ale enzymy katalyzující dané reakce jsou rozdílných druhů a funkcí. 

K biosyntéze dochází v endoplazmatickém retikulu buňky, kdy výchozí látkou pro syntézu je acetyl-

CoA, který vzniká při odbourávání mastných kyselin, aerobním odbouráváním pyruvátu nebo při 

odbourávání ketogenních aminokyselin. Odbourávání mastných kyselin naopak probíhá 

v mitochondriích.  

Popis biosyntézy mastných kyselin:  

První molekula acetylu-CoA vstupující do reakce je enzymem acetyl-CoA-ACP-transacetylázou 

převedena na acetyl-ACP. Následuje navázání acetylu na cysteinový zbytek enzymatického komplexu 

syntézy mastných kyselin za uvolnění ACP. Druhá molekula acetyl-CoA za působení enzymu acetyl-

CoA-karboxylázy se prodlouží o jeden uhlík a vzniká malonyl-CoA, který je enzymaticky katalyzován 

malonyl-CoA-transacetylázou za vzniku malonyl-ACP. Malonyl-ACP je převeden na FAS komplex 

obsahující acetylový zbytek. Následuje kondenzace spojená s dekarboxylací molekuly acetyl-ACP 

s molekulou malonyl-ACP za působení enzymu β-oxoacyl-ACP-syntázou a vzniká acetoacetyl-ACP. 

Enzymatickými reakcemi na FAS komplexu je z acetoacetylu-ACP redukována oxo- skupina enzymem 

β-ketoacyl-ACP-reduktázou a vzniká β-hydroxybutyryl-ACP. Následující dehydratací katalyzovanou β-

hydroxyacyl-dehydrogenázou vzniká α-β-trans-butenoyl-ACP.  
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V závěru dochází k druhé redukci pomocí enzymu enoyl-α-β-reduktázou a vytváří se finální produkt 

butyryl-ACP. Při této syntéze se prodlužuje 2C řetězec z počátečního acetyl-CoA. Mechanismus reakce 

je 6x zopakován a výsledným produktem je 16C řetězec kyseliny palmitové (palmitoyl-ACP). Schéma 

syntézy je zobrazeno na Obrázek 10. Palmitoyl-ACP je působením palmitoyesterázy hydratován a 

odštěpen z FAS komplexu. Takto vzniklá palmitová kyselina je transformována na jiné druhy mastných 

kyselin [17], [18].  

 

 

Obrázek 10: Syntéza kyseliny palmitové [19] 

  



22 

 

β-oxidace mastných kyselin: 

Nejprve dochází k aktivaci mastné kyseliny pomocí koenzymu A, který se naváže místo hydroxylové 

skupiny na karboxylovém uhlíku. Aktivace je zprostředkována enzymem acyl-CoA-syntázou, za 

spotřeby energie dodané z ATP. Vzniklý acylkoenzym A je z počátku dehydrogenován enzymem acyl-

CoA-dehydrogenázou a následně oxidován koenzymem FAD přičemž vzniká enoyl-CoA (Cn+2). Enoyl-

CoA je poté hydratován pomocí enoyl-CoA-hydratázy. Vzniklý L-3-hydroxyacyl-CoA je 

dehydrogenován β-hydroxyacyl-CoA-dehydrogenázou. To zapříčiní vznik β-oxoacylu-CoA, od kterého 

je odštěpen acetyl-CoA, který může dále směřovat do citrátového cyklu. Zbylý acyl-CoA (Cn) je znovu 

využit v dalším odbourávání mastných kyselin [17], [18]. 
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2

H
2
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NAD+

NADH+H+
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enoyl-CoA(Cn+2)
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Obrázek 11: Zjednodušené schéma β-oxidace [18] 

2.2.2.5 Ergosterol 

Ergosterol je nepolární lipidická látka steroidního charakteru. Nachází se v houbách, plísních a 

v kvasinkách. Nachází se uvnitř buněčné membrány, kde zajištuje její správnou funkčnost. Také 

zajišťuje membráně její fluiditu a permeabilitu. Zároveň reguluje enzymatickou aktivitu v membráně. 

Další výskyt ergosterolu je lokalizován v cytosolu, kde se spolupodílí na procesech látkové výměny. 

U kvasinek je využíván jako regulátor proteinkinázy, která se podílí na iniciaci růstu buňky. 

Svojí strukturou se podobá cholesterolu (viz. Obrázek 11). Ozařováním ergosterolu ultrafialovým 

zářením dochází k rozpojení B kruhu mezi 9-10 C a vzniká ergokalciferol (vitamin D2). Ergosterol 

nachází velké uplatnění v potravinářství, kde je využit jako detektor a kvantifikátor plísní 

v pícninách [5], [17], [19].  
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Obrázek 12: Strukturní vzorec ergosterolu 

2.2.2.6 Koenzym Q10 

Koenzymy Q jsou látky řadící se mezi ubichinony. Byly objeveny v roce 1957 profesorem Cranem 

na univerzitě ve Wisconsinu. Charakteristickým rysem ubichinonů je rozpustnost v tucích. Struktura 

koenzymů se skládá z redoxního aktivního chinonového kruhu a hydrofobního konce. Koenzymů Q je 

celá řada, nejznámější je koenzym Q10. Číslování jednotlivých koenzymů nám udává počet opakování 

isoprenoidních jednotek nacházející se v postranním řetězci [17], [18], [20].  

Koenzym Q10 se vyskytuje u většiny eukaryot a je lokalizován primárně v mitochondriích, kde 

probíhá buněčná respirace. Je důležitou složkou elektro-transportního řetězce a slouží jako antioxidant 

v lipidových membránách. Rovněž se podílí na regeneraci dalších antioxidantů, především vitamínu E. 

Svým působením zabraňuje oxidaci LDL-cholesterolu, který způsobuje různá kardiovaskulární 

onemocnění, jako je infarkt myokardu [17], [20]. 

 

 

Obrázek 13: Strukturní vzorec koenzymu Q10 

2.3 Substráty 

Aby kvasinky mohly produkovat vybrané metabolity, je nutné jim zajistit dostatek živného materiálu 

v podobě zdroje uhlíku, dusíku a dalších minerálních látek. V dnešní době se na trhu vyskytuje mnoho 

různých komerčních živných médií, které jsou ale drahé a jejich užití ve větším měřítku je značně 

neekonomické. Velice pozoruhodnou možností je využití odpadních substrátů z oblasti potravinářství, 

jakožto zdroje živin pro kvasinky. Některé vybrané druhy odpadních substrátů obsahují mnoho 

důležitých látek pro růst kvasinek. Výhodou je, že dojde ke zpracování dále nevyužitelného odpadu 

daleko levnější cestou, než jsou jiné možnosti zpracování, které jsou buď komplikované, nebo drahé. 

V této bakalářské práci byly testovány možnosti kultivovat vybrané kvasinky na substrátech, jako je 

odpadní peří, syrovátka a tuk. 
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2.3.1 Peří 

Peří jako materiál je využíván celosvětově k výrobě lůžkovin nebo oděvů, avšak většina zbylého peří 

dále nenalézá využití. Důvodem jeho vzniku jako odpadu jsou porážky drůbeže ve velkochovech. Týdně 

je vyprodukováno nad 20 milionů tun odpadního peří. Lidstvo se snaží ho likvidovat pálením nebo 

jinými procesy. Bohužel při těchto procesech dochází ke znečištění životního prostředí. Dříve bylo peří 

využíváno také jako krmivo pro zemědělská zvířata, to však bylo celosvětově zakázáno. Peří se skládá 

z 90 % proteinů, kde hlavní složkou je keratin, řadící se mezi skleroproteiny. Je nerozpustný ve vodě a 

má vláknitou strukturu. Aby se keratin z peří rozložil, je nutno ho bazicky hydrolyzovat. Poté je možno 

využít ho jako komplexní kvasinkové médium. Při hydrolýze dochází k rozpadu peptidových a 

sulfidových vazeb v keratinu. Výsledný keratin je rozložený a hydrolyzát lze použít jako dobrý 

kultivační dusíkatý zdroj pro kvasinky [21], [22]. 

2.3.2 Syrovátka 

Syrovátka je nažloutlá a heterogenní kapalná látka vznikající jako odpadní produkt při srážení mléka 

při výrobě sýrů. Získává se z úplného odstranění kaseinu z mléka. Hlavní složkou syrovátky jsou 

bílkoviny, laktóza a také aminokyseliny (valin, leucin, izoleucin). Dále je syrovátka bohatá na minerální 

látky (fosfor, hořčík, vápník) a vitamíny (B, C, E, H). Syrovátka se dělí na dva druhy – kyselá a sladká. 

Přibližné pH pro sladkou syrovátku je mezi 6,5 - 6,7, pro kyselou je charakteristické pH něco kolem 

4,3 - 4,5. Sladká syrovátka se získává při výrobě tvrdých sýrů eidamského typu, kyselá při výrobě sýrů 

typu cottage. V minulosti byla využívána syrovátka pro výkrm dobytka, dnes již však nachází jiné 

využití. Mezi sportovci je známá především jako proteinový nápoj, který se vyrábí membránovou 

mikrofiltrací a následným sušením syrovátky. Jde o levný a bohatý zdroj bílkovin [23], [24]. 

V biotechnologiích je syrovátka hojně využívána jako levný zdroj živin. Avšak většina mikroorganismů 

nedovede přijmout laktózu ze syrovátky jako zdroj živin a uhlíku, proto je nutno syrovátku před 

fermentací enzymaticky hydrolyzovat pomocí laktáz [25]. 

2.3.3 Odpadní živočišný tuk 

Tuky řadíme z chemického hlediska mezi estery vyšších mastných kyselin a glycerolu. Jejich 

charakteristickou vlastností je nerozpustnost v polárních rozpouštědlech. Živočišný tuk jako odpad 

vzniká v potravinářském nebo kožedělném průmyslu. V kafilériích se následně tuk zpracovává pomocí 

extrakcí. V biotechnologickém průmyslu může být odpadní tuk využíván jako substrát pro kultivace. 

Abychom tuk zpracovali k užití jako substrátu, je potřeba ho transesterifikovat. Lze to provést dvojím 

způsobem, buď kyselou, nebo bazickou hydrolýzou. Při kyselé hydrolýze atakuje proton karboxylový 

kyslík za přesunu elektronu a dochází k uvolnění glycerolu z esteru. Zcela odlišně probíhá bazická 

hydrolýza tuků, kdy báze přemění alkohol na alkoholát. Alkoholát následně atakuje ester a dojde 

k uvolnění glycerolu [26], [27].  

 

 

Obrázek 14: Kyselá hydrolýza TAG [28] 
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Obrázek 15: Bazická hydrolýza TAG [28] 

2.4 Kultivace 

Aby karotenogenní kvasinky mohly produkovat vybrané metabolity ve svých buňkách, je nutno jim 

zprostředkovat nejen vhodné optimální podmínky pro jejich růst, ale také i přísun živin.  

Za podmínkové faktory růstu je považována optimální teplota, pH, aerace (pO2) a vlhkost. Také 

důležitým faktorem, který hraje významnou roli při kultivaci, je dostatečné dodání živin. Kvasinky 

potřebují k růstu zdroj uhlíku a dusíku. Dále pak přísun minerálních látek obsahující fosfor nebo síru.  

2.4.1 Růstová křivka 

Veškerý průběh růstu kvasinek se dá zobrazit a rozdělit do několika fází, k tomu se využívá růstová 

křivka. Ta nám vyjadřuje růst buněčné kultury v závislosti na čase. Celkový průběh růstu se rozděluje 

na šest fází.  

V první fázi, zvané jako lag-fáze, dochází k postupné adaptaci kultury na okolní podmínky. Buňky 

zvětšují svůj objem, adaptují se na prostředí. Též dochází k aktivaci a syntéze enzymatického systému 

pro zpracování příslušných substrátů. Následuje fáze zrychlujícího se růstu, kdy se veškeré buňky 

adaptovali na prostředí a začínají se množit. Růst dále stupňuje do exponenciální fáze. Při exponenciální 

fázi mají buňky nejkratší generační dobu. Dochází k produkci počátečních metabolických látek 

produkovanými kvasinkami. Po exponenciální fázi nastává stacionární fáze, kdy se růst zpomaluje až 

do momentu úplného zastavení růstu. Může nastat situace, kdy dochází k pomalému rozmnožování, jako 

kompenzace za množství odumřelých buněk. Délka stacionární fáze závisí na druhu mikroorganismů a 

také na tom, jak do jaké míry vydrží bez přístupu živin. Ke konci dochází k fázi odumírání, kdy buňky 

vyčerpaly veškeré zdroje živin a nemají z čeho dále růst. Tato fáze může trvat několik týdnů až měsíců 

[1]. 

 

 

Obrázek 16: Růstová křivka [1] 
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2.5 Analytické metody 

Pomocí analytických metod jsme schopni stanovit nárůst biomasy a množství produkovaných 

metabolických látek kvasinkami. Nejčastěji se k analýze využívají separační metody jako je plynová 

chromatografie nebo vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Další technikou analýzy je absorpční 

spektrofotometrie v UV-VIS oblasti. 

2.5.1 Chromatografie 

Do chromatografie se zahrnuje skupina kvantitativních nebo kvalitativních separačních metod. 

Metody jsou založené na rovnovážné distribuci složek ve vzorku, kdy dochází k jejich rozdělení. Analyt 

je vnášen mezi dvě fáze, které jsou mezi sebou nemísitelné. Analyzovaný vzorek je vložen do 

stacionární (nepohyblivé) fáze, následně pak je unášen mobilní (pohyblivou) fází. Při pohybu dochází 

k rozdělení analytu na jednotlivé složky a jejich následnému zadržení ve stacionární fázi. Na konec 

stacionární fáze se dostávají dříve složky nejméně zadržované. Příčinou je to, že nejméně zadržované 

složky mají nejnižší afinitu ke stacionární fází a největší afinitu k fázi mobilní [29], [30]. 

2.5.1.1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High Performance Liquid Chromatography) je separační 

technika, při které se využívají náplňové kolony obsahující stacionární fázi. Přes kolonu pak prochází 

analyzovaný vzorek unášený mobilní fází, za působení vysokého tlaku. Účinnost separace závisí na 

délce kolony a její náplni (sorbentu), díky které dochází k zadržení odseparovaných složek analytu. 

Stacionární fází je pevná látka či kapalina a může být polárního či nepolárního charakteru. Je ukotvená 

na tuhém nosiči. Mobilní fází při této technice bývá vždy kapalina, důležité je, aby měla opačnou 

polaritu oproti stacionární fázi. Pokud složení mobilní fáze při separaci je konstantní, jde o tzv. 

izokratickou eluci. V opačném případě, kdy se složení mobilní fáze mění během separace, jedná se o 

tzv. gradientovou eluci. Separované složky vystupují z kolony na detektor, který je následně 

zaznamenává. Signály zachycené na detektoru jsou zpracovány a převedeny do sběrny dat v počítači, 

kde je následně zobrazen chromatogram, který se dále vyhodnocuje pomocí příslušného softwaru [29], 

[30]. 

Obrázek 17: Schéma HPLC [31] 
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2.5.1.2 Plynová chromatografie (GC) 

Plynová chromatografie (Gas Chromatography) je separační technika sloužící k oddělení 

jednotlivých složek obsažených ve vzorku po převedení do plynné fáze. Využití plynové 

chromatografie umožňuje separovat, identifikovat a stanovovat složitější směsi plynů a těkavých 

látek, zejména organických sloučenin, které mají nízké body varu. V plynové chromatografii se jako 

mobilní fáze používá nosný plyn, u kterého nesmí docházek k interakci s analytem. Jeho úkolem je 

transportovat složky analytu kolonou. Podle typu detekce se vybírá příslušný nosný plyn, jako je 

argon, dusík, hélium nebo vodík. Kolony u plynné chromatografie dělíme na kapilární a náplňové. 

Detektor zachycuje signály, vzniklé změnou složení protékající mobilní fází. Následně jsou signály 

vyhodnoceny v počítači a výstupem je chromatogram, na kterém jsou znázorněny píky v určitém 

retenčním čase [29], [30]. 

2.5.2 Absorpční spektrofotometrie v UV-VIS oblasti 

Absorpční spektrofotometrii řadíme do optických analytických metod. Jedná se o metodu, kdy 

dochází k interakci analyzovaného vzorku s elektromagnetickým zářením v rozmezí ultrafialové a 

viditelné oblasti 200–780 nm. Vzorek absorbuje záření, při kterém dochází k přechodu valenčních 

elektronů z molekulových orbitalů na excitovanou elektronovou hladinu. Zdroj záření pro UV oblast 

poskytuje deuteriová výbojka. Pro viditelnou oblast se využívá wolframová lampa. Jako zdroj záření 

v obou oblastí se využívá xenonová výbojka. Vzorek je umístěný v kyvetách, které mají standardní 

optickou dráhu 10 nm. Pro měření v UV oblasti se využívají křemenné kyvety, pro viditelnou oblast se 

využívají plastové nebo skleněné. Záření prochází přes dvě vstupní štěrbiny, mezi kterýma se nachází 

disperzní prvek – monochromátor. Ten rozdělí polychromatické záření dle výběru vlnové délky, které 

prochází vzorkem umístěný v kyvetě. Absorbované záření následně dopadá na detektor, který srovnává 

záření, které projde vzorkem se zářením na vzorek vyslaným. Jako slepý vzorek zde slouží čisté 

rozpouštědlo bez vzorku. Výstupem je absorbance, která udává množství světla absorbované vzorkem. 

Z Lambert-Beerova zákona lze potom určit koncentraci analyzovaného vzorku (c) dle vztahu: 

 A = ε·c·l (1) 

Kde A je absorbance, ε je molární absorpční koeficient, l je tloušťka kyvety. 

V moderní spektrofotometrii se využívají detektory typu DAD (Diode Array Detector), kde je na 

vzorek aplikováno spojité záření, které po absorpci vzorkem v kyvetě je v monochromátoru rozděleno 

na jednotlivé vlnové délky a ty jsou poté detekovány na příslušných diodách. Výsledná absorpční 

spektra umožňují kvalitativní identifikaci neznámých látek ve vzorku a pomocí kalibračních závislostí 

lze určit i kvantitativní množství vzorku [29], [32]. 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem práce je valorizace odpadních substrátů na bázi hydrolyzovaného živočišného tuku. Pro 

srovnání byly do práce zařazeny další dva odpadní substráty – peří a syrovátka.  

V rámci práce byly řešeny následující dílčí cíle:  

1) literární rešerše zaměřená na možnosti chemické hydrolýzy tuků a peří 

2) kultivace vybraných druhů karotenogenních kvasinek na hydrolyzátech odpadního tuku a peří 

společně se syrovátkou 

3) stanovení růstových a produkčních charakteristik kvasinek 

4) charakterizace produktů kvasinek utilizujících zpracované odpadní substráty 

5) komplexní posouzení možností využití hydrolyzátů tuku k biotechnologické produkci 

karotenoidů a lipidů 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité chemikálie 

4.1.1 Chemikálie použité pro kultivaci kvasinek 

Kvasničný autolyzát, Himedia (Indie) 

Bakteriologický pepton, Himedia (Indie) 

Agar bakteriologický, Roth (SRN)  

Síran horečnatý heptahydrát p.a., Chemapol (ČR)  

Glycerol, p.a, Lach-ner S.r.o (ČR) 

Hydroxid sodný p.a, Lach-ner S.r.o (ČR) 

Močovina p.a, Lach-ner S.r.o (ČR) 

Dihydrogenfosforečnan draselný p.a., Lach-ner, S.r.o. (ČR) 

D-glukóza monohydrát p.a., Lach-ner S.r.o. (ČR) 

Kyselina sírová p.a., Lach-ner, S.r.o. (ČR)  

Odpadní tuk (Norsko) 

Syrovátka (ČR) 

Laktazym 9000 FCC, DrMax Pharma.s.r.o. (ČR) 

Monosaccharides Kit analytical standards, Sigma-Aldrich (SRN) 

4.1.2 Chemikálie použité pro extrakci, transesterifikaci a analýzu vzorků na HPLC a GC 

Aceton p.a., Lach-ner, S.r.o. (ČR) 

Methanol p.a., Lach-ner, S.r.o. (ČR) 

Chloroform p.a., Lach-ner, S.r.o. (ČR) 

Kyselina sírová 96%, Lach-ner, S.r.o. (ČR) 

Acetonitril pro HPLC, Sigma-Aldrich (SRN) 

Ethylacetát pro HPLC, Sigma-Aldrich (SRN) 

Chloroform pro HPLC, Sigma-Aldrich (SRN) 

Methanol pro HPLC, Sigma-Aldrich (SRN) 

Hexan pro HPLC, Sigma-Aldrich (SRN) 

Heptadekanová kyselina, Sigma-Aldrich (SRN) 

Tris((Hydroxymethyl)aminomethan), Lach-Ner (ČR) 

Kyselina chlorovodíková 37% p.a., Merci (ČR) 
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4.1.3 Chemikálie použité pro stanovení proteinů ve fermentorech 

Albumin BSA, Sigma-Aldrich (SRN) 

Vinan draselno-sodný tetrahydrát, Lach-ner, S.r.o. (ČR) 

Uhličitan sodný, bezvodý, Lach-ner, S.r.o. (ČR) 

Síran měďnatý pentahydrát, Lach-ner, S.r.o. (ČR) 

Folin-Ciocalteautovo činidlo, MERCK (SRN) 

4.2 Použité přístroje a pomůcky 

4.2.1 Pomůcky a přístroje pro kultivaci buněk 

Klasické laboratorní sklo 

Mikroskop L II ooA, Intraco Micro (SRN)  

GKB Color Digital CCD kamera (Tchaiwan)  

Lucia Image active 5.0, Laboratory Imaging spol. s r.o. (ČR)  

Třepačka Yellow line, (SRN)  

Centrifuga Sigma, Laborzentrifugen (SRN)  

Analytické váhy Boeco (SRN)  

Laminární box Aura mini BioTech (ČR)  

Fermentor RALF CE basic 3,7 l 

4.2.2 Pomůcky a přístroje pro izolaci a analýzu metabolitů 

Lyofilizátor Labconco FreeZone 4.5 Freeze Dryer (USA) 

Termoblok VWR, (ČR) 

Vortex/homogenizátor disruptor Genie, Scientific Industries, Inc. (USA) 

HPLC filtry, PRE-CUT, Alltech (GB) 

HPLC/DAD sestava: 

- Sestava komplet HPLC/MS (Thermo Fischer Scientific, USA)  

- Pumpa – MS Pump Plus, Finnigan SURVEYOR  

- Termostat – LCO 101, Column Oven (ECOM, ČR) 

- Držák předkolony – KJ0-4282, ECOM (ČR)  

- Předkolona – C18, AJ0 - 4287, Phenomenex  

- Kolona Kinetex C18, 5 mm, 4,6 x 150 mm, Phenomenex  

- Detektor DAD – DAD Plus Detector, Finnigan SURVEYOR 

- PC s vyhodnocovacím systémem Xcalibur  
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GC/FID sestava: 

- GC/ FID (Thermo Fischer Scientific, USA) s kapilární kolonou Zebron ZB-FAME, 30 m 

- Autosampler – Thermo Scientific AI 1310 

- PC s vyhodnocovacím systémem Chromeleon 

HPLC/RI sestava: 

- Dionex UltiMate 3000 series 

- DAD detector UltiMate 

- Pump UltiMate 

- Column Oven LCO 101, ECOM 

- ERC RefractoMax 520 

- PC s vyhodnocovacím systémem Chromeleon 

4.2.3 Přístroje použité pro zpracování odpadních substrátů 

Míchačka Benchmark Magnetic Stirrer 

pH metr 

Topné hnízdo 

4.3 Materiál 

4.3.1 Vybrané kmeny kvasinek 

Název     Kód kmene 

Rhodotorula kratochvilovae   CCY 20-2-26 

Rhodotorula mucilaginosa   CCY 19-4-6 

Cystofilobasidium macerans   CCY 10-1-2 

Sporidiobolus pararoseus   CCY 19-9-6 

Veškeré kmeny pochází ze sbírky „Culture Collection of Yeasts“, patřící Chemickému ústavu SAV, 

který sídlí v Bratislavě na Slovensku. 

4.3.2 Odpadní substráty 

Odpadní živočišný tuk – získán od společnosti Norilia, Norsko 

Syrovátka – získána z mlékárny Savencia, a.s., Přibyslav 

Odpadní peří – získáno z firmy LINA, s.r.o, Kroměříž 
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4.4 Zpracování odpadních substrátů 

4.4.1 Bazická hydrolýza tuku a peří 

Pro bazickou hydrolýzu bylo naváženo 100 g odpadního tuku. Tuk bylo nejprve potřeba zahřát, aby 

došlo k jeho přeměně z tuhé hmoty na kapalinu. K němu bylo přidáno 300 ml vody s přídavkem 10 g 

hydroxidu sodného. Následně bylo odváženo 81,6 g peří a smícháno s 500 ml vody se stejným 

množstvím hydroxidu sodného. Láhve s tukem a peřím byly ponechány po dobu 12 hodin do 

následujícího rána na magnetické míchačce s ohřevem. Míchání bylo nastaveno na 500 otáček za minutu 

při teplotě 90 °C. Spektrofotometricky bylo změřeno, že obsah dusíku v 81,6 g peří je 16,5 g/l, to 

odpovídá 0,06 molu dusíku. Pomocí GC analýzy byl stanoven obsah uhlíku v odpadním tuku na 

6,38 molů uhlíku obsažených ve 100 g tuku. Bazický hydrolyzát byl následně zneutralizován a pH bylo 

upraveno zhruba na 7,5. Důvodem bylo zajištění optimálních podmínek pro růst.  

4.4.2 Enzymatická hydrolýza syrovátky 

Připravila se produkční láhev o objemu 2 litrů se syrovátkou. Po sterilaci a ochlazení se láhev se 

syrovátkou umístila na magnetickou míchačku a zahřála se na 60 °C při 400 otáček. Do láhve se přidalo 

7 tablet laktázy o obsahu 9000 laktázových jednotek v jedné tabletě s aktivitou 0,9 mol/min rozštěpené 

laktózy. Po 12 hodinách byla syrovátka enzymaticky hydrolyzovaná a připravena k dalšímu použití. 

4.5 Kultivace mikroorganismů 

4.5.1 Kultivace karotenogenních kvasinek 

Kultivace vybraných kvasinek byla rozdělena na čtyři části. Nejprve proběhl nárůst kmene na 

pevném živném médiu v Petriho misce, poté v inokulu I a II a nakonec v produkčním médiu s obsahem 

vybraných složek. Kultivace probíhala při optimální laboratorní teplotě, dostatečném osvětlení a za 

neustálého třepání, aby biomasa nepřilnula k laboratornímu sklu. Důvodem dodržení těchto podmínek 

bylo pro kvasinky zavést přístup ke kyslíku a živinám k nárůstu karotenoidních látek. 

4.5.1.1 Pevné živné médium, inokulum I a II 

Kmeny byly uchovávány při teplotě -80 °C v roztoku glycerolu a YPD média. Při přípravě Petriho 

misek bylo dodržováno přísných pravidel sterility, aby nedošlo k jejich kontaminaci. Agar byl řádně 

vysterilován po dobu 60 minut. Poté, co byl agar rozlit do misek, byly misky ozářeny pod UV světlem 

po dobu 40 minut a následně uzavřeny parafilmem k dalšímu použití. Při každém nátěru byla rozetřena 

jedna klička na Petriho misku s pevným živným médiem. Růst kvasinek na miskách trval zhruba 72 

hodin za přístupu světla. 

Objem inokula I činil 50 ml, k přeočkování bylo využito 5 kliček s biomasou. Následně bylo přelito 

20 ml inokula I do 100 ml inokula II. Výsledný objem inokula II činil tedy 120 ml. Dle kultivačních 

podmínek byl zachován inokulační poměr 1:5 na přelití inokula I do inokula II.  

Tabulka 1: Složení pevného živného média + inokula I a II 

Složka Množství 

Voda 1000 ml 

Kvasničný extrakt 10 g 

Pepton 20 g 

Glukóza 20 g 

*Agar bakteriologický 20 g 

Pozn.: Agar byl použit jen u pevného živného média 
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4.5.1.2 Produkční médium 

Kvasinkové produkční médium obsahovalo především vodu, minerální látky s dusíkatým zdrojem a 

uhlíkatý zdroj. Celkem bylo připraveno pět Erlenmayerových baněk pro daný C/N poměr, každá baňka 

obsahovala jiný uhlíkatý zdroj. V průběhu experimentu bylo kultivováno ve čtyřech C/N poměrech, a 

to 13, 25, 50 a 100. Kultivace v produkčním médiu probíhala v Erlenmayerových baňkách 100 ml o 

objemu 40 ml. K zaočkování produkčního média bylo napipetováno 8 ml inokula II. Baňky 

s produkčními médii byly umístěny na třepačky. Kultivace probíhala při neustálém osvětlení přibližně 

96 hodin. Pro zdroj dusíku byla využita močovina, v případě využití u hydrolyzátu peří jako zdroje 

dusíku nebyla využita, jelikož hydrolyzát peří obsahuje dostatečné množství dusíku. Jako uhlíkaté 

zdroje byly využity glukóza, glycerol a hydrolyzovaný tuk a enzymaticky hydrolyzovaná syrovátka. 

Tabulka 2: Složení minerálních látek a zdroje dusíku v produkčních médiích 

Látky obsažené ve všech produkčních médiích 

Složka Množství 

Voda 1000 ml 

KH2PO4 4 g 

MgSO4 ∙ 7 H2O 0,696 g 

Zdroj dusíku 

Složka Množství 

Močovina 1,81 g 

Hydrolyzát peří 1,9 ml 

K produkčnímu médiu, které neobsahovalo jako zdroj dusíku močovinu, nýbrž hydrolyzát peří, byl 

zvolen jako zdroj uhlíku glycerol. Použité množství glycerolu bylo v tomto případě vždy doplněno tak, 

aby celkové množství uhlíku odpovídalo zvolenému C/N poměru. Množství všech uhlíkatých zdrojů je 

znázorněno v tabulce (Tabulka 3). V případě syrovátkového média, bylo přidáváno vždy definované 

množství hydrolyzátu, které odpovídalo obsahu glukózy v kontrolním glukózovém médiu. Složení 

syrovátky se v průběhu experimentu měnilo s jednotlivými várkami. V případě tukového média byl 

připraven hydrolyzát, jehož množství odpovídalo množství uhlíkových atomů v kontrolním glukózovém 

médiu. 
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Tabulka 3: Složení uhlíkatých zdrojů pro vyznačené C/N poměry 

Zdroj uhlíku-glukóza 

Poměr C/N Množství [g/l] 

13 30  

25 60  

50 120  

100 240  

Zdroj uhlíku-glycerol 

Poměr C/N Množství [g/l] 

13 30,67  

25 61,34  

50 122,68  

100 245,36  

Zdroj uhlíku-tukový hydrolyzát (emulze) 

Poměr C/N Množství [ml] 

13 2,5 

25 5 

50 10 

100 20 

 

4.5.2 Velkoobjemová kultivace ve fermentoru 

Využití velkoobjemové kultivace umožnilo otestovat kvasinkové kmeny při různých fyzikálních či 

chemických podmínkách, dále pak zjistit informace ohledně vlastností, které jsou charakteristické pro 

daný kmen. Velkou výhodou kultivace ve fermentoru oproti baňkové kultivaci je snadné zjištění růstové 

křivky. Na začátku bylo připraveno dle předchozích postupů v předchozí kapitole dvoustupňové 

inokulum. Inokulační poměr byl zachován na 1:5 a výsledný objem inokula 1 byl 80 ml, inokulum 2 

mělo 300 ml. Před zahájením kultivace bylo nejprve nutno vyčistit fermentor a připravit produkční 

médium, které obsahovalo minerální základ, vodu a v poslední řadě substrát peří v kombinaci s tukem, 

samotný tuk nebo syrovátku. Výsledný objem byl 1500 ml a C/N poměr 25. 

Před sterilací bylo potřeba kalibrovat pH sondu. Poté byl stojan s fermentační láhví a s veškerými 

komponentami umístěn do sterilačního přístroje. Po vyjmutí z autoklávu byl fermentor umístěn k řídící 

jednotce. Byly zapojeny přívody pro bázi a kyselinu, pO2 a pH elektrody, lopatkové míchadlo a přívod 

kyslíku byl sledován na barometrech v řídící jednotce. Po nadávkování inokula, bylo upraveno pH na 

5,8 a kalibrovala se pO2 elektroda. Proudění kyslíku nastaveno na 25 %. Otáčení lopatek se měnilo dle 

proudění kyslíku. Ihned po zahájení kultivace byl proveden odběr z fermentoru pro analýzu. Odebírání 

vzorků z fermentoru probíhalo po určitých časových intervalech, které jsou uvedené ve výsledkové části 

(v podkapitole 5.2). Poslední odběr dne byl vykonán ve večerních hodinách kolem 19:00. Kultivace 

probíhala po dobu 48 hodin. Odebraný vzorek byl stočený v centrifuze a uložen do Eppendorfovy 

zkumavky na HPLC a GC stanovení. Supernatant z každého odběru byl zvlášť uchován ve zkumavce 

pro stanovení obsahu sacharidů, glycerolu a organických kyselin.  



35 

 

4.6 Izolace, stanovení a analýza metabolických látek 

Karotenoidní látky společně s ergosterolem jsou lipofilního charakteru. Abychom je získali 

z biomasy, bylo potřeba provést následující postupy.  

4.6.1 Gravimetrické stanovení biomasy 

Ke zpracování biomasy byl odebrán vzorek po ukončené kultivaci. Do centrifugační zkumavky bylo 

převedeno 40 ml produkčního média s biomasou. Zkumavky byly řádně vyváženy a umístěny do 

centrifugy. Biomasa byla centrifugována při 7000 rpm po dobu 4 minut. Supernatant byl odlit do 

výlevky. Pelety ve zkumavkách byly promyty destilovanou vodou a znovu centrifugovány. Pročištěná 

biomasa byla přelita do předem zvážené Eppendorfovy zkumavky o objemu 2 ml. Eppendorfovy 

zkumavky s biomasou byly ještě jednou centrifugovány a zamraženy pro následnou lyofilizaci. 

Pro následné stanovení na HPLC a GC bylo nutno biomasu lyofilizovat. Eppendorfovy zkumavky 

byly vyjmuty z mrazu a uloženy do lyofilizační nádoby, kde bylo vakuum. Po 24 hodinách byly vzorky 

zbaveny veškeré vody. Sušina byla zvážena na analytických vahách. Z rozdílu hmotností dle 

gravimetrických postupů byla spočítána celková hmotnost biomasy v příslušném objemu. 

4.6.2 Extrakce karotenoidů a lipidických látek na HPLC 

Na analytických váhách bylo odváženo zhruba 25 mg lyofilizované biomasy. Do vzorků bylo 

napipetováno 250-300 µl destilované vody kvůli rehydrataci. Pak byly vzorky ponechány 60 minut 

v mrazicím boxu. Při rehydrataci za nízké teploty dochází k efektivnějšímu porušení buněčné 

membrány. Také dochází k lepší výtěžnosti metabolických látek uvnitř buňky. Poté se vložily k vzorku 

skleněné kuličky ve čtyřnásobném množství oproti biomase a přidal se 1 ml acetonu. Zkumavky se 

umístily do vortexu a byly protřepány 30 minut do úplného rozrušení buněk a převedení sledovaných 

látek do rozpouštědla. Extrakt byl převeden do zkumavek, ve kterých byly 2 ml acetonu. Aby byla 

maximální úspěšnost extrakce, mikrozkumavky se promyly v 1 ml acetonu a obsah byl přidán 

k centrifugačním zkumavkám. Odebralo se 2 ml čistého extraktu do odpařovacích zkumavek. Muselo 

se dbát na to, aby extrakt neobsahoval kuličky a buněčné zbytky. Odpaření proběhlo v termobloku za 

přístupu stlačeného dusíku při 38 °C. Poté co se odpařil veškerý extrakt, přidala se do zkumavek směs 

acetonitrilu s ethylacetátem v poměru 2:1. Zbarvená směs se přefiltrovala přes membránový filtr o 

propustnosti 20 µm do vialky. Vialky byly označeny čísly a ponechány v mrazicím boxu o teplotě – 

40 °C do následující analýzy na HPLC/DAD. Analýza probíhala na koloně Kinetex EVO C18 

1150x4,6x5,0 při teplotě 25 °C. Separace probíhala gradientovou elucí, dle následujícího schématu. 

Tabulka 4: Gradientový program a složení mobilních fází pro HPLC analýzu karotenoidů 

- Mobilní fáze A Mobilní fáze B 

Složení mobilní fáze ACN:TrisHCl:MeOH MeOH:EtAC 

Poměr látek  84:14:2 60:40 

Čas [min] Mobilní fáze A [%] Mobilní fáze B [%] 

0 100 0 

13 0 100 

19 0 100 

20 100 0 

24 100 0 
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4.6.3 Kvantifikace lipidů pomocí GC/FID 

4.6.3.1 Příprava transesterifikační směsi a vzorků 

Byla vyrobena transesterifikační směs, která se skládala z 15% H2SO4 v methanolu HPLC kvalitě. 

Do směsi byl kvantitativně převeden C17 standard o hmotnosti 250 mg. Standard se pomalu přidával do 

směsi při stálém míchání a za přístupu tepla. Pro následné stanovení lipidů bylo naváženo do 

krimpovacích vialek zhruba 10 mg lyofilizované biomasy. Do vialek se napipetovalo 1,8 ml 

transesterifikační směsi a následně se vialky zakrimpovaly. Poté vzorky byly umístěny na termoblok, 

kde se zahřívaly 2 hodiny. Po skončení odpařování se vialky nechaly ochladit na laboratorní teplotu. Po 

ochlazení se odkrimpovaly a jejich obsah byl vlit do čistých 4 ml  vialek, které obsahovaly 0,5 ml NaOH 

0,05 M a 1 ml hexanu HPLC kvality. Vzorky se nechaly na vortexu řádně protřepat, aby došlo 

k oddělení dvou fází. Poté se odpipetovalo z horní hexanové části přesně 0,1 ml extraktu, který byl 

převeden do šroubovací vialky s obsahem 0,9 ml hexanu. Vialky se označily příslušným číslem a byly 

ponechány v mrazicím boxu do následující analýzy na GC/FID. 

Tabulka 5: Parametry GC/FID 

Kapilární kolona Zebron ZB-FAME, o rozměrech 30 m × 0,25 mm ×  0,20 μm 

Dávkování Autosampler Thermo Scientific AI 1310 

Objem nástřiku vzorku 1 μl 

Poměr nástřiku děliče toku 10 

Konstantní průtok nosného plynu H2 1 ml/min 

Detektor Plamenově ionizační 

Teplota 250 °C 

Průtok Vzduch 350 ml/min, make-up N2 30 ml/min, H2 35 ml/min 
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4.6.4 Analýza organických kyselin a sacharidů 

Před následující analýzou na HPLC/DAD byly připraveny a změřeny standardní roztoky pro 

organické kyseliny, sacharidy a glycerol. Předpokládalo se, že tyto látky se nacházely během kultivace 

v produkčních médii ve fermentoru. Proto při každém odběru a následném stočení byl přelit supernatant 

zvlášť do 15 ml zkumavek. Pro zjištění sacharidů v supernatantu byly připraveny tyto standardy 

sacharidů. Všechny roztoky standardů měly koncentraci 100 g/l. Následné ředění roztoků pro přesnější 

kalibraci bylo: 2×, 10×, 20×, 100× a 1000×. Každý vzorek supernatantu byl před měřením řádně 

přefiltrován a zbaven veškerých nečistot. Účelem tohoto stanovení bylo zjistit akumulaci výše 

definovaných látek v supernatantu. Bohužel kvůli problémům při měření na chromatografické koloně u 

HPLC/DAD nebyly vyhodnoceny příslušné složky obsažené v supernatantech. Byly pouze stanoveny 

proteiny v supernatantu pomocí metody dle Lowryho (viz. podkapitola 4.6.5) 

4.6.5 Stanovení proteinů v supernatantu  

Pro celkové stanovení obsahu proteinů a dusíkatých látek byla zvolena metoda dle Lowryho, při 

které dochází k interakci proteinů s ionty mědi. Princip metody spočívá v kolorimetrickém stanovení, 

založené na dvousložkovém činidle. První složka je biuretové činidlo, druhá složka je Folin-Ciocalteau 

činidlo, které je složeno z polykyseliny fosfomolybdenové a fosfowolframové. Obě polykyseliny 

podléhají redukci tyrozinovými zbytky proteinů a barví vzorek do modra [33]. 

Pro vyhotovení kalibračního grafu byly připraveny a naředěny kalibrační standardy obsahující hovězí 

albumin v koncentračním rozmezí 30–150 µg/ml. Navážka albuminu činila 0,0304 g. Do zkumavek se 

odměřilo 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 ml bílkovinného standardu a doplnilo se do 1 ml destilovanou vodou. 

Poté byly připraveny vzorky supernatantů z fermentoru. Vzorky se ředily 10×. Odpipetovalo se 0,1 ml 

vzorku do 0,9 ml destilované vody. K vzorkům se přidal 1 ml činidla A obsahující tetrahydrát vínanu 

draselno-sodného, uhličitan sodný a hydroxid sodný. Zkumavky byly inkubovány při 50 °C po dobu 

10 minut. Po inkubaci bylo nutné ochladit zkumavky na laboratorní teplotu. Do zkumavek se přidal 

0,9 ml činidla B obsahující tetrahydrát vínanu draselno-sodného, pentahydrát síranu měďnatého a 

hydroxid sodný. Zkumavky byly znovu inkubovány po dobu 10 minut při 50 °C jak v předchozím 

případě. Znovu bylo nutno zkumavky ochladit na laboratorní teplotu a přidalo se Folin-Ciocalteautovo 

činidlo v objemu 3 ml aby výsledný objem ve zkumavce byl 5 ml.  

Folin-Ciocalteautovo činidlo bylo nejprve nutno zředit s destilovanou vodou při poměru 1:15. 

Zkumavky byly inkubovány jak v předchozích případech stejným postupem. Po ochlazení zkumavek 

byla změřena na UV/VIS spektrofotometru absorbance vzorků, kalibračních standardů a blanku při 

vlnové délce 650 nm v 1 cm kyvetách. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Stanovení růstových a produkčních vlastností biomasy kvasinek u 

baňkových kultivací 

Gravimetrické stanovení bylo zhotoveno z rozdílu hmotností Eppendorfových zkumavek před a po 

lyofilizaci, kdy byl vyhodnocen nárůst biomasy pro vybrané kmeny. Jednotlivé získané patřičné hodnoty 

nárůstu biomasy byly přepočítány jako objem odebraného média na gram biomasy v objemu jednoho 

litru média. Veškeré naměřené a vypočtené hodnoty jsou uvedeny v podkapitolách v jednotlivých 

tabulkách pro daný kmen. Také byly stanoveny veškeré produkční hodnoty vybraných metabolických 

látek produkované karotenogenními kvasinkami. Hodnoty jsou zobrazené v grafech a jsou rozčleněny 

dvě části. První část pojednává o produkci karotenoidů, ergosterolu a ubichinonu. Druhá část se zabývá 

produkcí MK a zastoupení lipidů v biomase.  

5.1.1 Baňkové kultivace kmene Rhodotorula kratochvilovae 

Veškeré hodnoty biomasy pro kmen Rhodotorula kratochvilovae jsou zobrazeny v (Tabulka 6). 

Tabulka 6: Koncentrace biomasy v g/l u kmene Rhodotorula kratochvilovae pro jednotlivá substrátová média 

s příslušnými C/N poměry 

  Biomasa [g/l] 

Substrátové médium C/N 13 C/N 25 C/N 50 C/N 100 

Glukóza 1,01 7,29 5,85 2,99 

Glycerol 6,17 7,12 7,05 2,50 

Tuk 5,42 0,78 0,42 4,47 

Peří 3,79 0,46 5,35 1,92 

Tuk s peřím 1,26 0,66 3,22 3,04 

Syrovátka 4,88 7,63 8,19 8,53 

 

Nejvyšší nárůst biomasy byl zaznamenán na syrovátkovém médiu při C/N 50 (8,19 g/l) a C/N 100 

(8,53 g/l). Lze předpokládat, že vzrůstající poměry u syrovátkového média umožňují při vhodných 

podmínkách dosáhnout vysokých nárůstu u tohoto kmene. U tukového média byl nárůst vcelku nízký. 

Nejmenší byl u C/N 25 (0,66 g/l), důvodem mohly být špatně optimalizované podmínky, konkrétně 

vysoký obsah volných MK z tukového média mohl zapříčinit inhibici růstu kmene během kultivace. 

Tato chyba mohla být důvodem i nízkých hodnot pro péřové médium a jeho kombinace s tukovým 

médiem. Při poměru C/N 50 u péřového média byly podmínky upraveny a nárůst byl vyšší. Avšak u 

tukového média stále nárůst klesal. U glycerolového média byly nárůsty vysoké, nejvíce u C/N 25 

(7,12 g/l) a C/N 50 (7,05 g/l), proto by bylo dobré věnovat v následujících experimentech pozornost ke 

kultivacím na odpadním glycerolu. 
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Poměr C/N 13 

Z výsledků uvedených v grafu (Graf 1), lze vidět, že celková produkce karotenoidů na jednotlivých 

typech odpadních substrátů u kmene R. kratochvilovae při C/N 13 byla srovnatelná s kontrolním 

glukózovým médiem, s výjimkou syrovátkového média, kde došlo k mírnému zhoršení produkce 

karotenoidů. Nejvyšší produkce bylo dosaženo na médiu obsahujícím péřový hydrolyzát, a to 3,45 mg/g 

biomasy. Ve všech typech média převládal β-karoten jako majoritní karotenoidní barvivo. V případě 

produkce ergosterolu, bylo dosaženo vysokých produkcí na glukózovém a tukovém médiu (5,98 a 5,01 

mg/g biomasy). V případě tukového média lze vyšší produkci ergosterolu vysvětlit přítomností volných 

MK v médiu a s tím spojený negativní vliv na strukturu membrány. Zvýšená produkce ergosterolu zde 

zajišťuje stabilitu a potřebnou fluiditu membrány. Produkce koenzymu Q byla ve většině médií poměrně 

nízká s výjimkou média s odpadním peřím, kde byla dosažena srovnatelná produkce s kontrolním 

glukózovým médiem. Nejvyššího nárůstu biomasy bylo dosaženo na glycerolovém médiu a poté na 

médiích s tukovým hydrolyzátem a syrovátkou. Při pohledu na výsledky je tedy vidět, že za těchto 

podmínek jsou média s odpadním tukem vhodná pro dosažení srovnatelné produkce a nedochází 

k žádným výrazně negativním účinkům na produkci sledovaných metabolitů. 

 

Graf 1: Zobrazení produkce vybraných metabolitů při C/N 13 u kmene Rhodotorula kratochvilovae na 

kontrolních médiích a médiích obsahující tukový hydrolyzát, péřový hydrolyzát a syrovátku 

Na dalším zobrazeném grafu (Graf 2) lze vidět zastoupení mastných kyselin v produkovaných 

lipidech na odpadních substrátech při C/N 13. Z grafu vidíme, že na médiích s odpadními substráty 

vzrůstal obsah SFA v porovnání s kontrolním médiem (Graf 2A). Produkce MUFA byla srovnatelná na 

všech typech médií s výjimkou syrovátkového média. Nejvíce procentuálně zastoupené mastné kyseliny 

u C/N 13 jsou MUFA. Nejvyšší obsah MUFA, konkrétně olejové kyseliny byl zaznamenán u 

syrovátkového média, kde byl vyčíslen na 77,52 %. U média s odpadním tukem byl obsah MUFA druhý 

nejvyšší procentuální (51,34 %). Nejvyšší obsah PUFA, konkrétně linolové kyseliny byl u kontrolního 

média s glukózou a u kombinace péřového a tukového hydrolyzátu (40,16 %). U syrovátkového média 

nebyl zaznamenán obsah PUFA. Péřový hydrolyzát vykazoval nejvyšší obsah SFA především palmitové 

kyseliny (27,54 %). 

Na grafu 2B (Graf 2) lze pozorovat, že kultivace na tukovém médiu měla nejvyšší množství lipidů, 

avšak je nutné podotknout, že velký podíl lipidů měl samotný hydrolyzát a nikoli biomasa. Mohlo tedy 

dojít ke kontaminaci vzorku i malým množstvím lipidů z média. Další vyšší nárůst byl zaznamenán u 

syrovátky a u peří. Lze konstatovat, že média s odpadními substráty převyšují produkci lipidů ve 

srovnání s kontrolním médiem s glukózou. 
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Graf 2: Grafické zobrazení zastoupení MK při C/N 13 (Graf 2A, vlevo) společně s grafickým zobrazením 

množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase (Graf 2B, vpravo)  

Poměr C/N 25 

Z výsledků uvedených v grafu (Graf 3) lze pozorovat, že kontrolní glukózové médium porovnáním 

s ostatními médii u C/N 25 má vyšší obsah celkových karotenoidů. Nejvyšší produkce karotenoidů byla 

zaznamenána u tukového média, kde dosahovala hodnoty 3,56 mg/g biomasy. V hlavním zastoupení 

karotenoidů převládal opět β-karoten jako majoritní vyprodukované barvivo. Dále druhé nejvyšší 

zastoupení měl torularhodin, a to u glycerolového média a péřového média. Nejvyšší naměřené hodnoty 

ergosterolu byly zaznamenány u média obsahující tuk a peří. Porovnáním s kontrolním glukozovým 

médiem je produkce ergosterolu na odpadních substrátech při C/N 25 o zhruba 2 mg/g nižší. Produkce 

Koenzymu Q vykazovala vyšší nárůsty u tukového média (0,78 mg/g biomasy) a kombinovaného média 

tuku s peřím (1,80 mg/g biomasy). Kontrolní glukozové médium nedosahovalo tak vysokých hodnot 

koenzymu Q, jako právě tyto dvě média s odpadními substráty. 

 

 

Graf 3: Zobrazení produkce vybraných metabolitů při C/N 25 u kmene Rhodotorula kratochvilovae na 

kontrolních médiích a médiích obsahující tukový hydrolyzát, péřový hydrolyzát a syrovátku 
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Na grafu 4A (Graf 4) lze vidět zastoupení mastných kyselin. Z grafu vidíme, že nejvyšší zastoupení 

SFA je u tukového média (39,96 %) a u kombinace tukového a péřového média (38,1 %) oproti 

kontrolnímu glukózovému médiu. Obsah MUFA u syrovátkového média (54,77 %) je téměř srovnatelný 

s glukózovým kontrolním médiem (55,05 %). Ostatní média obsahovali nižší hodnoty zastoupení 

MUFA. Většina médii výjimkou syrovátkového média vykazují vyšší zastoupení PUFA ve srovnání 

s glukózovým médiem. Na grafu 4B (Graf 4) lze pozorovat nárůst lipidů u syrovátkového média. Obsah 

je srovnatelný s kontrolním médiem. U ostatních médií bylo množství lipidů výrazně menší, důvodem 

bylo nedostatečné množství biomasy pro kvantifikaci lipidů na GC, protože většina biomasy byla 

využita k analýze na HPLC. Aby nárůst byl srovnatelný nebo měl vyšší hodnoty než v tomto případě, 

bylo by dobré optimalizovat kultivační podmínky, zejména lepší úpravu tukového a péřového média. 

Hydrolyzáty obsahovaly zvýšené množství soli, které znesnadnilo kvasinkám jejich produkci. Důležité 

je podotknout, že zastoupení lipidů v těchto médií bylo zapříčiněno jejich vysokým podílem.  

 

Graf 4: Grafické zobrazení zastoupení MK při C/N 25 (Graf 4A, vlevo) společně s grafickým zobrazením 

množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase (Graf 4B, vpravo)  

 

Poměr C/N 50 

Z grafu produkce metabolitů v biomase C/N 50 (Graf 5) lze vyčíst výrazně nízký obsah celkových 

karotenoidů oproti menším hodnotám C/N poměrů. Důvodem může být vyšší objem produkčních médií, 

jelikož se kultivovalo v baňkách o malém objemu (50 ml). Vyšší produkce by byla možná, kdyby objem 

baňky byl větší. Majoritní zastoupení má opět β-karoten, který se nejhojněji vyskytoval u 

kombinovaného média s tukem a peřím (0,84 mg/g biomasy). Druhé nejvyšší zastoupení měl 

torularhodin, který u syrovátkového média dosáhl vyššího zastoupení srovnatelného s glukózovým 

kontrolním médiem. Tukové a syrovátkové médium vykazovalo produkci lykopenu (0,31 mg/g 

a 0,41 mg/g biomasy).  

Ergosterol dosáhl nejvyššího zastoupení u tukového média (5,3 mg/g) pravděpodobně vlivem 

přítomnosti MK obsažených v médiu. U syrovátkového a péřového média byl nárůst ergosterolu také 

vyšší oproti glukózovému médiu. Produkce koenzymu Q byla velmi nízká ve všech typech médií.  
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Graf 5: Zobrazení produkce vybraných metabolitů při C/N 50 u kmene Rhodotorula kratochvilovae na 

kontrolních médiích a médiích obsahující tukový hydrolyzát, péřový hydrolyzát a syrovátku 

Na grafu 6A (Graf 6) lze pozorovat, že zastoupení SFA u péřového (30,43 %) a syrovátkového 

(28,31 %) média je zvýšený oproti zbylým médiím. Majoritní látkou je linolová kyselina. Nejvyšší podíl 

mastných kyselin u médií byly MUFA. Tukové médium disponovalo nejvyšším obsahem (63,26 %), 

který byl skoro srovnatelný s glukózovým kontrolním médiem. Kombinované péřové a tukové médium 

společně s glycerolovým médiem mělo nejnižší obsah MUFA, zato však mělo nejvyšší výskyt PUFA. 

U kombinovaného odpadního média byl obsah PUFA stanoven na 35,85 %, u glycerolu na 27,9 %. 

Z grafu 6B (Graf 6) lze vyvodit, že odpadní tukové médium obsahovalo nejvyšší zastoupení lipidů 

(24,31 %) v biomase. Takto vysoké hodnoty jsou pravděpodobně způsobeny vysokým podílem MK 

v tukovém hydrolyzátu. Nízký nárůst biomasy lze odůvodnit vysokým obsahem solí, které inhibovaly 

růst kvasinek. Lze pozorovat i vyšší zastoupení lipidů u péřového, kombinovaného tukového média 

s peřím a syrovátkového média oproti kontrolnímu glukózovému médiu. Nejvyšší množství lipidů se 

vyskytovalo u péřového (0,78 g/l) a tukového média (0,99 g/l). 

 

Graf 6: Grafické zobrazení zastoupení MK při C/N 50 (Graf 6A, vlevo) společně s grafickým zobrazením 

množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase (Graf 6B, vpravo)   
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Poměr C/N 100 

Při grafickém zobrazení u nejvyššího C/N poměru uvedeném na (Graf 7) lze pozorovat nízké 

zastoupení biomasy v porovnání s menšími C/N poměry. Výsledkem byla také nižší zastoupení 

celkových karotenoidů v biomase v porovnání s kontrolním médiem. Majoritním barvivem byl opět β-

karoten, kde jeho zastoupení bylo srovnatelně stejné u všech médií s odpadními substráty. Nejvyšších 

hodnot dosahoval u glycerolového média (0,88 mg/g). Ostatní média obsahovaly vesměs stejné 

zastoupení kolem 0,6 mg/g biomasy. Také obsah ergosterolu v jednotlivých médiích poklesl ve srovnání 

s nižšími C/N poměry. Nejvyšší množství bylo u glycerolového média (3,06 g/l) a péřového média 

(2,7 g/l). Koenzym Q se nejhojněji vyskytoval u péřového média, avšak porovnáním s kontrolním 

glukózovým médiem byl obsah nízký. 

 

 

Graf 7: Zobrazení produkce vybraných metabolitů při C/N 100 u kmene Rhodotorula kratochvilovae na 

kontrolních médiích a médiích obsahující tukový hydrolyzát, péřový hydrolyzát a syrovátku 

U posledního a nejvyššího poměru C/N 100, lze pozorovat na grafu 8A (Graf 8), konkrétně u 

tukového média, vysoký obsah SFA (48,23 %). Totéž lze pozorovat i u média s kombinací tuku a peří, 

kde dosahovalo zastoupení SFA (41,03 %). V případě SFA byla nejvíce zastoupená palmitová kyselina. 

Obsah MUFA u jednotlivých médiích byl srovnatelný s kontrolním médiem. Nejvyšší zastoupení bylo 

u syrovátkového média (54,87 %) a u péřového média (51,51 %). Zde byla zastoupená trans-olejová 

kyselina. Nejnižší množství MUFA bylo u tukového média (43,35 %), avšak procentuální obsah MUFA 

byl u tohoto kmene při C/N 100 nejvyšší. Naopak nejméně zastoupené byly PUFA, nejvyšší obsah byl 

u glycerolového (23,33 %) a péřového média (29,18 %). Z grafu 8B (Graf 8) lze pozorovat srovnatelně 

vysoké zastoupení lipidů u tukového a péřového média. Také množství lipidů obsažené v těchto médií 

převažuje na rozdíl od ostatních médií včetně kontrolního glukózového média. U syrovátkového média 

bylo nejvyšší zastoupení biomasy g/l, ale bylo málo % zastoupených lipidů. 
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Graf 8: Grafické zobrazení zastoupení MK při C/N 100 (Graf 8A, vlevo) společně s grafickým zobrazením 

množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase (Graf 8B, vpravo)  

5.1.2 Baňkové kultivace kmene Rhodotorula mucilaginosa 

Koncentrace biomasy u kmene Rhodotorula mucilaginosa pro veškeré C/N poměry jsou uvedené 

v tabulce (Tabulka 7). 

Tabulka 7: Koncentrace biomasy v g/l u kmene Rhodotorula mucilaginosa pro jednotlivá substrátová média 

s příslušnými C/N poměry 

  Biomasa [g/l] 

Substrátové médium C/N 13 C/N 25 C/N 50 C/N 100 

Glukóza 3,51 4,31 3,69 2,64 

Glycerol 3,34 4,53 3,15 2,18 

Tuk 3,48 3,93 2,85 2,38 

Peří 3,01 4,32 4,17 2,06 

Tuk s peřím 2,80 1,78 3,30 3,11 

Syrovátka 8,06 4,31 5,08 6,66 

 

Lze pozorovat nejvyšší nárůst biomasy na syrovátkovém médiu u poměru C/N 13 (8,06 g/l). U 

ostatních médií byl nárůst daleko menší, v porovnání s kontrolním glukózovým médiem byla 

koncentrace srovnatelná. Při C/N 25 a C/N 50 nejvyšším nárůstem disponovalo péřové a syrovátkové 

médium. Výrazně nízký nárůst na tukovém médiu a kombinovaném médiu tuku s peřím mohl být 

zapříčiněn nevhodným zpracováním tukového hydrolyzátu. Konkrétním důvodem mohl být vysoký 

obsah solí MK, které vznikly při hydrolýze odpadního tuku. Další příčinou nízkých nárůstů při C/N 100 

byly značně velké objemy média. Kultivace probíhaly při celkovém objemu 50 ml ve 100 ml 

kultivačních baňkách. V optimálním případě by bylo dobré kultivovat na vyšších objemech, kde by 

došlo k výrazně vyšším nárůstům vlivem lepší aerace. 

Poměr C/N 13 

V grafu (Graf 9) lze pozorovat množství biomasy produkované kmenem Rhodotorula mucilaginosa 

při poměru C/N 13. Porovnáním s kmenem Rhodotorula kratochvilovae při stejném poměru byl obsah 

celkových karotenoidů téměř obdobný, avšak majoritními karotenoidy byly torularhodin a torulen. 

Prokazatelně vyšší nárůsty byly u téměř všech médií oproti kontrolnímu glukózovému médiu. Výjimkou 

bylo syrovátkové médium, kde mohlo dojít k inhibici produkci karotenoidů, avšak produkce biomasy 

byla v porovnání s ostatními velmi vysoká. U glycerolového média obsah vyprodukovaného 

torularhodinu činil 1,826 mg/g. Kvasinky na tukovém médiu společně s péřovým médiem produkovaly 

mnohem více torularhodinu a lykopenu než na kontrolním glukózovém médiu. 
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Nejvyšší zastoupení ergosterolu se vyskytovalo u péřového média (5,93 mg/g biomasy) a 

kombinovaného média tukového s peřím (5,68 mg/g). Produkce ergosterolu na odpadních substrátech 

převyšovala produkci na kontrolním glukózovém médiu. Totéž platí i pro koenzym Q, kde jeho 

produkce konkrétně na péřovém (0,29 mg/g) a kombinovaném médiu tuku s peřím (0,36 mg/g) byla 

zhruba dvojnásobně vyšší jak u glukózového média. 

 

Graf 9: Zobrazení produkce vybraných metabolitů při C/N 13 u kmene Rhodotorula mucilaginosa na 

kontrolních médiích a médiích obsahující tukový hydrolyzát, péřový hydrolyzát a syrovátku 

Na grafu 10A (Graf 10), lze pozorovat procentuální zastoupení MK v jednotlivých kultivačních 

médiích. Při kultivaci na kombinovaném tukovém médiu s peřím bylo nejvyšší zastoupení SFA 

(64,9 %). Ostatní média s odpadními substráty obsahovali srovnatelně podobné hodnoty SFA 

porovnáním s kontrolním médiem. Nejvýše zastoupenou skupinou MK byly MUFA. Nejvyšší 

procentuální obsah byl u tukového média (77,57 %). Glycerolové médium společně s péřovým médiem 

mělo přibližně podobný obsah MUFA.  Nejvyšších hodnot PUFA bylo dosáhnuto u péřového 

média (25,68 %), dále pak na syrovátkovém médiu (22,34 %) a na kombinovaném médiu 

tuku s peřím (17,93 %). Při porovnání s kontrolním glukózovým médiem lze vidět, že kvasinky na 

odpadních substrátech při vhodných podmínkách dokážou lépe produkovat PUFA, výjimku tvoří tukové 

médium, u kterého se PUFA nevyskytovala. Je možné, že při zpracování vzorku na GC, došlo 

nedostatečnému uvolnění lipidických látek do rozpouštědla. Na druhém grafu 10B (Graf 10) lze vidět, 

že syrovátkové médium produkovalo nejvyšší množství lipidů (1,17 g/l), díky vysokému množství 

biomasy. Dále byl nárůst lipidů zaznamenán u tukového (0,578 g/l) s procentuálním zastoupením 

(16,96 %) a kombinovaného média tuku s peřím (0,53 g/l), kde bylo procentuální zastoupení (18,90 %).  

Ostatní zbylá média vykazovaly nízkou produkci lipidů.  
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Graf 10: Grafické zobrazení zastoupení MK u kmene Rhodotorula mucilaginosa při C/N 13 (Graf 10A, 

vlevo) společně s grafickým zobrazením množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase (Graf 10B, vpravo)  

Poměr C/N 25 

V následujícím grafu (Graf 11) lze vidět poměrně stejné nárůsty celkových karotenoidů při C/N 25 

s výjimkou syrovátky, kdy je množství menší porovnáním s kontrolním glukózovým médiem (dále jen 

KGM). Majoritním karotenoidem byl torulen, který měl nejvyšší zastoupení u glycerolového média 

(1,34 mg/g), péřového média (1,15 mg/g) a kombinovaného média tuku s peřím (0,81 mg/g). Produkce 

lykopenu byla zaznamenána u tukového média (1,43 mg/g) u ostatních médií byly hodnoty lykopenu 

velmi nízké. β-karoten byl kvasinkami produkován na všech médiích poměrně ve stejných hodnotách. 

Produkce ergosterolu byla nejvyšší u tukového média (5,01 mg/g) a u péřového média (3,92 mg/g 

biomasy). S porovnáním KGM bylo množství ergosterolu nižší. To samé u koenzymu Q, kdy hodnoty 

dosahovaly v menší míře. V syrovátkovém a tukovém médiu byly jeho hodnoty velmi nízké. Nejvyšších 

produkčních hodnot bylo dosaženo u péřového média, kde obsah činil 0,35 mg/g biomasy. 

 

Graf 11: Zobrazení produkce vybraných metabolitů při C/N 25 u kmene Rhodotorula mucilaginosa na 

kontrolních médiích a médiích obsahující tukový hydrolyzát, péřový hydrolyzát a syrovátku 
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Zastoupení MK při C/N 25 jsou uvedené v Graf 12A. Lze pozorovat vysoký obsah SFA u tukového 

média (71,43 %). Ostatní média měly srovnatelný obsah. U syrovátkového (68,9 %) a glycerolového 

média (65,3 %) převyšovaly MUFA, stejně tak i u KGM. PUFA kyseliny nebyly v těchto médích 

obsaženy. U kombinovaného média tuku s peřím obsah PUFA dosahoval 32,12 %. Z druhého grafu 12B 

(Graf 12) lze pozorovat nejvyšší zastoupení lipidů u tukového média, důvodem je obsah volných MK, 

které obsahoval hydrolyzovaný odpadní tuk. Množství lipidů činilo u tukového média 0,99 g/l. Dále pak 

u péřového média bylo množství 0,56 g/l, syrovátkové médium mělo obsah 0,42 g/l. 

 

Graf 12: Grafické zobrazení zastoupení MK u kmene Rhodotorula mucilaginosa při C/N 25 (Graf 12A, 

vlevo) společně s grafickým zobrazením množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase (Graf 12B, vpravo) 

Poměr C/N 50 

V zobrazeném grafu (Graf 13) u poměru C/N 50 kmene Rhodotorula mucilaginosa lze vidět pouze 

výsledky kultivací na čtyřech médiích. Na tukovém médiu společně s kombinovaným médiem 

s obsahem tuku a peří nedošlo k proliferaci a kultura uhynula. Baňky s oběma médii jsou zobrazeny na 

(Obrázek 18). Kultivace na příslušných médií byly znovu zopakovány, ale došlo ke stejným výsledkům. 

Možným důvodem bylo kromě vyšší individuální citlivosti kmene na odpadní substráty špatně 

optimalizované médium, které obsahovalo příliš mnoho solí, které zapříčinily úhyn kvasinek. Biomasa 

byla přesto centrifugována a veškeré odizolované množství bylo použito pro kvantifikační analýzu 

mastných kyselin na GC.  

 

Obrázek 18: Uhynulé kvasinky kmene Rhodotorula mucilaginosa při C/N 50 kultivované na tukovém a 

kombinovaném médiu s tukem a peřím. 

Ostatní kultivační média vykazovaly poměrně dobré produkční vlastnosti s výjimkou syrovátkového 

média. Obsah celkových karotenoidů obsažených v glycerolovém médiu činil 2,55 mg/g biomasy. 

V případě péřového média byl obsah stanoven na 2,39 mg/g biomasy. Majoritní zastoupení měl torulen 

u glycerolového (0,81 mg/g) a péřového média (0,66 mg/g). Produkce β-karotenu byla srovnatelně 

stejná u zmíněných typech média, výjimkou syrovátkového, kde nárůst byl velmi nízký. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SFA % MUFA % PUFA %

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

% zast. Lipidů Množství lipidů [g/l] Biomasa [g/l]



48 

 

Produkce ergosterolu na péřovém médiu (4,16 mg/g) a glycerolovém médiu (2,81 mg/g biomasy), 

byla znatelně vyšší v porovnání s KGM, kde obsah činil 2,39 mg/g. Také koenzym Q byl produkován 

ve větším měřítku oproti KGM. 

 

Graf 13: Zobrazení produkce vybraných metabolitů při C/N 50 u kmene Rhodotorula mucilaginosa na 

kontrolních médiích a médiích obsahující tukový hydrolyzát, péřový hydrolyzát a syrovátku 

V následujícím grafu (Graf 14) lze v části 14A pozorovat procentuální zastoupení SFA, které 

dosahovalo u vyšších hodnot oproti KGM (24,32 %), konkrétně u péřového média (26,87 %), 

glycerolového média (32,55 %) a syrovátkového média (27,02 %). Nenarostlé médium s tukem mělo 

zastoupení (18,64 %) a kombinované médium tuku s peřím obsahovalo 100% zastoupení MUFA. Tyto 

dvě hodnoty lze brát jen orientačně a do budoucna by bylo vhodné znovu provést kultivace na tomto 

poměru s optimalizovanými podmínkami. U zbylých médií obsah převyšoval 60 % zastoupení MUFA. 

Obsah PUFA byl nejnižší porovnáním s ostatními C/N poměry. V druhém grafu 14B (Graf 14) lze vidět, 

že množství lipidů bylo poměrně stejné u syrovátkového, péřového a glycerolového média, které 

srovnatelné s množstvím u KGM. Hodnoty u tukového a kombinovaného média byly pouze orientační. 

 

Graf 14: Grafické zobrazení zastoupení MK u kmene Rhodotorula mucilaginosa při C/N 50 (Graf 14A, vlevo) 

společně s grafickým zobrazením množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase (Graf 14B, vpravo)   
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Poměr C/N 100 

Poslední poměr C/N 100 je zobrazen na grafu (Graf 15). Lze pozorovat, že celkový obsah 

karotenoidů je porovnáním s KGM srovnatelný. Zajímavým příkladem byla vysoká produkce lykopenu, 

oproti nižším C/N poměrům, kde výskyt nebyl tak hojný jak při C/N 100. Hodnoty dosahovaly u 

glycerolového média (0,63 mg/g), tukového média (0,75 mg/g) a kombinovaného média tuku s peřím 

(0,48 mg/g) lykopenu. Důvodem může být nedostatek kyslíku v kultuře a tím nedostatečná oxidace 

lykopenu na další deriváty. Syrovátkové médium disponovalo produkcí torularhodinu (0,59 mg/g) a 

torulenu (0,79 mg/g). β-karoten u syrovátkového média měl nižší zastoupení než u ostatních médií. 

Péřové médium vykazovalo nejvyšší produkci ergosterolu (3,88 mg/g). Vysoké hodnoty ergosterolu se 

vyskytovaly i u glycerolového média (3,22 mg/g) a kombinovaného média tuku s peřím (2,79 mg/g). 

Další média měla srovnatelná množství s KGM. Také lze pozorovat vyšší hodnoty produkce koenzymu 

Q oproti KGM, zejména u syrovátkového (0,18 mg/g), péřového (0,22 mg/g) a glycerolového média 

(0,22 mg/g).  

 

Graf 15: Zobrazení produkce vybraných metabolitů při C/N 100 u kmene Rhodotorula mucilaginosa na 

kontrolních médiích a médiích obsahující tukový hydrolyzát, péřový hydrolyzát a syrovátku 

V prvním grafu 16A (Graf 16), lze pozorovat jednotlivá procentuální zastoupení MK. Tukové 

médium dosahovalo nejvyšších hodnot SFA (52,44 %). Dále pak vysoké zastoupení se vyskytovalo u 

kombinovaného (42,75 %) a syrovátkového média (35,2 %). Péřové a glycerolové médium mělo menší 

zastoupení SFA porovnáním s KGM. Naopak média obsahovala vysoká zastoupení MUFA. V případě 

syrovátkového média (56,15 %). U glycerolového média byl procentuální obsah MUFA 70,94 %. Obsah 

PUFA byl vysoký u tukového média (44,48 %) a kombinovaného média tuku s peřím (52,65 %). Ve 

druhém grafu 16B (Graf 16) si lze všimnout vyššího zastoupení lipidů u syrovátkového média (0,5 g/l) 

s porovnáním s ostatními médii. Důsledkem byl vyšší nárůst biomasy v médiu. Celkové zastoupení 

lipidů bylo nižší než u KGM. Důvodem mohl být vysoký objem produkčního média, navíc s obsahem 

odpadních surovin. Produkce by mohla být vyšší, kdyby kultivace probíhala v baňkách o vyšších 

objemech, které by poskytly kvasinkám lepší aeraci. 
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Graf 16: Grafické zobrazení zastoupení MK u kmene Rhodotorula mucilaginosa při C/N 100 (Graf 16A, 

vlevo) společně s grafickým zobrazením množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase (Graf 16B, vpravo) 

5.1.3 Baňkové kultivace kmene Cystofilobasidium macerans 

Veškeré stanovené hodnoty koncentrace biomasy pro všechny C/N poměry u kmene 

Cystofilobasidium macerans jsou uvedené v tabulce (Tabulka 8). 

Tabulka 8: Koncentrace biomasy v g/l u kmene Cystofilobasidium macerans pro jednotlivá substrátová 

média s příslušnými C/N poměry 

 

 

 

 

 

 

 

V úvodním poměru C/N 13 lze pozorovat velmi vysoký nárůst biomasy u péřového média 

(10,03 g/l). Při celém experimentu s dalšími kmeny nedošlo k takovému nárůstu jak právě zde při tomto 

poměru. Do budoucna by bylo dobré věnovat péřovým hydrolyzátům vyšší pozornost. Jelikož se jeví 

jako velmi dobrý zdroj dusíku. Také se nesmí opomenout uhlíkatý zdroj – odpadní glycerol. Ten se 

využívá především k výrobě bionafty. 

Ostatní média neměly tak dobré produkční výsledky a byly menší porovnáním s KGM. Při poměru 

C/N 25 nejvyšší nárůst dosahoval u syrovátkového média (3,91 g/l) a kombinovaného tuku s peřím 

(3,54 g/l). U poměru C/N 50 lze pozorovat mírnější pokles produkce kmene, výjimkou bylo syrovátkové 

médium, které naopak obsahovalo větší množství biomasy (4,77 g/l) než v předchozím poměru. 

Produkce poklesla i při C/N 100 poměru, ale rozdíl je mnohem větší než v předchozím případě. 

Syrovátkové médium mělo značně vyšší produkci (5,99 g/l) a lze usoudit, že při vyšších kultivačních 

objemech např. ve fermentorech by kmen produkoval mnohem více biomasy.  
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  Biomasa [g/l] 

Substrátové médium C/N 13 C/N 25 C/N 50 C/N 100 

Glukóza 5,56 3,65 3,28 2,17 

Glycerol 3,00 2,13 2,00 1,80 

Tuk 1,49 2,85 2,78 0,67 

Peří 10,03 2,69 1,42 1,26 

Tuk s peřím 4,47 3,54 3,35 1,21 

Syrovátka 3,66 3,91 4,77 5,99 
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Poměr C/N 13 

Z grafu (Graf 17) lze pozorovat, že celkové karotenoidy u všech médií výjimkou glycerolového 

média (4,27 mg/) dosahovaly menšího zastoupení porovnáním s KGM. β-karoten dosáhl nejvyššího 

zastoupení u tukového média (0,87 mg/g) a péřového média (0,77 mg/g). Torularhodin měl nejvyšší 

produkci u média s tukem (1,04 mg/g) a glycerolem (0,84 mg/g). Torulen dosáhl nejvyšších hodnot u 

glycerolového média (1,86 mg/g) a syrovátkového média (0,82 mg/g). U kombinovaného média tuku 

s peřím byl zaznamenán nárůst lykopenu (0,37 mg/g). Produkce ergosterolu byla nejvyšší u tukového 

média (4,82 mg/g) a peřového média (4,24 mg/g). Koenzym Q při tomto C/N poměru byl nejvíce 

produkován u syrovátkového média (0,37 mg/g).  

 

Graf 17: Zobrazení produkce vybraných metabolitů při C/N 13 u kmene Cystofilobasidium macerans na 

kontrolních médiích a médiích obsahující tukový hydrolyzát, péřový hydrolyzát a syrovátku 

V prvním grafu 18A (Graf 18) lze pozorovat procentuální zastoupení mastných kyselin. Nejvyšší 

obsah SFA se vyskytl u tukového média (55,25 %). Porovnáním s KGM (27,98 %) mělo kombinované 

médium tuku s peřím (26,97 %) téměř srovnatelný obsah. Nejvýše zastoupeny u SFA byly palmitová a 

stearová kyselina. MUFA dosáhly nejvyšších zastoupených hodnot u kombinovaného média tuku 

s peřím (59,22 %) a u péřového média (41,18 %). Hlavním produktem byla olejová kyselina, 

u kombinovaného média tuku s peřím byl detekován vyšší výskyt palmitoolejové kyseliny. Kmen u 

tohoto C/N poměru vykazoval poměrně dobré produkční předpoklady pro tvorbu PUFA kyselin. 

U syrovátkového média byl procentuální obsah 42,63 %. Další vysoký výskyt byl u péřového média 

(42,63 %) a u glycerolového média (46,67 %). Zde byla hlavním produktem linolová kyselina, dále pak 

α-linolenová kyselina (ALA).  

Nejvyšší množství zastoupených lipidů (graf 18B) se vyskytovalo u kombinovaného média tuku 

s peřím (1,55 g/l) s procentuálním zastoupením 34,79 %. Hodnoty byly téměř srovnatelné s KGM, kde 

množství činilo (1,62 g/l) s procentuálním obsahem 29,26 %. Na péřovém médiu bylo kvasinkami 

vyprodukováno (0,88 g/l) lipidů. 
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Graf 18: Grafické zobrazení zastoupení MK u kmene Cystofilobasidium macerans při C/N 13 (Graf 18A, 

vlevo) společně s grafickým zobrazením množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase (Graf 18B, vpravo) 

Poměr C/N 25 

Na grafu (Graf 19) lze pozorovat vyšší produkci celkových karotenoidů porovnáním s KGM. 

Hodnoty celkových karotenoidů činily u tukového média (3,66 mg/g biomasy), syrovátkového média 

(3,53 mg/g biomasy) a kombinovaného média tuku s peřím (3,58 mg/g biomasy). Majoritním 

karotenoidem zde byl torulen. U tukového média byl obsažen v hodnotě (1,56 mg/g). Dále dosáhl 

vysokých hodnot i u kombinovaného média tuku s peřím (1,47 mg/g) a u syrovátkového média 

(1,29 mg/g). Torularhodin byl nejvíce produkován na glycerolovém médiu (0,60 mg/g), dále 

následovalo syrovátkové médium, kde dosáhl hodnot (0,55 mg/g biomasy). Β-karoten dosahoval u všech 

médií s odpadními substráty přibližně stejného zastoupení porovnáním s KGM. Lykopen dosahoval 

nejvyššího zastoupení u péřového média (0,80 mg/g). Oproti C/N 13 lze konstatovat, že produkce 

metabolitů kvasinkami byla mnohem vyšší. Ergosterol byl nejvíce zastoupený u péřového média 

(4,55 mg/g), dále pak podobných hodnot dosahoval u glycerolového média (3,02 mg/g) a tukového 

média (3,01 mg/g). Produkce koenzymu Q byla nižší porovnáním s KGM, výjimkou bylo péřové 

médium, kde produkovaný koenzym Q dosáhl podobné hodnoty (0,49 mg/g). 

 

Graf 19: Zobrazení produkce vybraných metabolitů při C/N 25 u kmene Cystofilobasidium macerans na 

kontrolních médiích a médiích obsahující tukový hydrolyzát, péřový hydrolyzát a syrovátku 
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V prvním grafu 20A (Graf 20) lze pozorovat, že SFA dosahovalo u kombinovaného média tuku 

s peřím zastoupení 33,9 %. Ostatní média měly procentuální obsah SFA menší porovnáním s KGM. 

Hlavní zastoupení měly palmitová a stearová kyselina. U MUFA bylo dosaženo nejvyššího zastoupení 

olejové kyseliny u tukového média (60,28 %) a syrovátkového média (63,37 %) porovnáním s KGM. 

Kvasinky zde produkovaly nejčetněji olejovou kyselinu, dále pak je zajímavý výskyt ginkgolové 

kyseliny (C17:1) u glycerolového a péřového média. SFA dosahovalo nejvyššího zastoupení u 

glycerolového média (41,23 %) a péřového média (26,35 %). Hlavní produkovanou kyselinou byla u 

SFA linolová kyselina.  

V druhém grafu 20B (Graf 20) lze pozorovat nejvyšší procentuální zastoupení lipidů v tukovém 

médiu (33,29 %) a kombinovaném médiu tuku s peřím (dále jen KMTP) (36,74 %). Důvodem vysokého 

zastoupení byl obsah volných MK při použití odpadního tuku. Obě tyto média měly výrazně vyšší 

množství lipidů – tukové médium (0,95 g/l) a KMTP (1,29 g/l). Ostatní média společně 

nevyprodukovaly výrazně vyšší množství lipidů. 

 

Graf 20: Grafické zobrazení zastoupení MK u kmene Cystofilobasidium macerans při C/N 25 (Graf 20A, 

vlevo) společně s grafickým zobrazením množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase (Graf 20B, vpravo) 

Poměr C/N 50 

Z grafu (Graf 21) lze pozorovat vyšší zastoupení celkových karotenoidů porovnání s KGM. Nejvyšší 

produkce byla zaznamenána u tukového média (4,17 mg/g) společně s KMTP (3,65 mg/g). Majoritním 

karotenoidem byl zde torulen, kde jeho produkce na všech odpadních substrátech převyšovala produkci 

na KGM. Nejvyšších hodnot torulenu bylo dosaženo u tukového média (1,44 mg/g) a KMTP 

(1,47 mg/g). Produkce torularhodinu dosahovala nejvyšších hodnot u KMTP (0,45 mg/g), totéž i 

produkce β-karotenu (0,80 mg/g). Lykopen byl produkován nejvíce na glycerolovém (0,61 mg/g) a 

péřovém médiu (0,61 mg/g). Ergosterol dosahoval nejvyšších hodnot u média péřového (4,16 mg/g). 

Dále pak u KMTP (3,65 mg/g) a glycerolového média (3,54 mg/g). Syrovátkové médium disponovalo 

vysokou produkcí koenzymu Q, a to až 1,092 mg/g biomasy. Lze konstatovat, že při tomto C/N poměru 

byl nárůst nejvyšší v porovnání s kultivacemi jiných kmenů za příslušných C/N poměrů.  
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Graf 21: Zobrazení produkce vybraných metabolitů při C/N 50 u kmene Cystofilobasidium macerans na 

kontrolních médiích a médiích obsahující tukový hydrolyzát, péřový hydrolyzát a syrovátku 

Z prvního grafu 22A (Graf 22) si lze povšimnout, že procentuální obsah SFA byl nejvíce obsažen 

v syrovátkovém médiu (33,78 %). Ostatní média měly méně obsažených SFA porovnáním s KGM. 

Produkovanými kyselinami byly palmitová a stearová kyselina. U tukového média byl zaznamenán i 

výskyt myristové kyseliny. Procentuální obsah u MUFA byl nejvýše zastoupený u všech médií. Nejvíce 

dosahoval u péřového média (61,23 %). Tukové médium společně s KMTP měly obsah MUFA 

zhruba 55 %. Hlavní produkovanou mastnou kyselinou u MUFA byla palmitoolejová kyselina. 

Glycerolové médium vykazovalo nejvyšší obsah PUFA (36,15 %), dále pak tukové médium (26,46 %) 

a KMTP (24,58 %). Syrovátkové médium mělo procentuální obsazení PUFA (16,28 %). Z PUFA 

kyselin byla hlavním produktem olejová kyselina, u KMTP byla navíc zaznamenána produkce α-

linolenové kyseliny.  

Ve druhém grafu 22B (Graf 22) bylo nejvyšší zastoupení lipidů u tukového média (48,33 %), 

následně pak u KMTP (34,68 %). Totéž platilo i pro produkci lipidů, kde na tukovém médiu bylo 

zaznamenáno množství (1,34 g/l) a na KTMP (1,16 g/l), porovnáním s KGM byla produkce vyšší. 

Ostatní média nedisponovaly vysokou produkcí. 

 

Graf 22: Grafické zobrazení zastoupení MK u kmene Cystofilobasidium macerans při C/N 50 (Graf 22A, 

vlevo) společně s grafickým zobrazením množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase (Graf 22B, vpravo)  
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Poměr C/N 100 

Z grafu (Graf 23) lze pozorovat nárůsty celkových karotenoidů. Nejvyšší produkce karotenoidů byly 

u tukového média (2,64 mg/g), KMTP (2,59 mg/g) a glycerolového média (2,54 mg/g). Produkce 

torulenu byla nejvyšší na tukovém médiu (0,88 mg/g), na KMTP (0,67 mg/g) a syrovátkovém médiu 

(0,37 mg/g). Zastoupení lykopenu bylo nejvyšší u glycerolového média (0,52 mg/g), dále pak na 

péřovém médiu (0,41 mg/g). Nejlepší produkcí β-karotenu disponovalo tukové médium (1,29 mg/g) a 

glycerolové médium (1,01 mg/g). Kvasinky na médiích produkovaly i torularhodin, který dosáhl 

nejvyšší produkce u KMTP (0,23 mg/g biomasy). Kvasinky produkovaly ergosterol na všech médiích 

poměrně ve stejném množství. Nejvyšší produkci ergosterolu mělo médium s peřím (3,81 mg/g). 

Produkovaný koenzym Q dosáhl vysokých hodnot u péřového (0,83 mg/g) a glycerolového média 

(0,94 mg/g). Ostatní média měli nízké produkce koenzymu Q porovnáním s KGM.  

 

Graf 23: Zobrazení produkce vybraných metabolitů při C/N 100 u kmene Cystofilobasidium macerans na 

kontrolních médiích a médiích obsahující tukový hydrolyzát, péřový hydrolyzát a syrovátku 

V prvním grafu 24A (Graf 24) lze pozorovat jednotlivá procentuální zastoupení mastných kyselin 

v kultivačních médiích. SFA kyseliny měly nejvyšší zastoupení u tukového média (31,82 %) a 

syrovátkového média (31,31 %). Ostatní média měly nižší zastoupení SFA porovnáním s KGM. Hlavní 

produkované kyseliny byly palmitová a stearová. Péřové médium společně s glycerolovým navíc 

obsahovalo i lignocerovou kyselinu. Nejvýše byly zastoupené MUFA, konkrétně u KMTP (59,69 %), 

syrovátkového média (56,43 %). Obsah MUFA byl porovnáním s KGM poměrně stejný. Nejnižší 

výskyt MUFA byl u tukového média (38,81 %). Také zde byla hlavní produkovaná MUFA olejová 

kyselina. Nejvyšších hodnot SFA bylo dosaženo u tukového média (29,37 %) a péřového média 

(23,86 %), kde byla hlavním produktem kyselina linolová.  

Z druhého grafu 24B (Graf 24) lze pozorovat velmi vysoké zastoupení lipidů u tukového média 

(61,48 %). Důvodem takto vysoké hodnoty byl obsah volných mastných kyselin obsažených 

v kultivačním médiu, další rolí hrál poměr C/N 100, kde množství použitého média obsahovalo 20 ml 

hydrolyzátu. Kvasinky dodané do média ve formě inokula po dobu 96 hodin kultivace čerpaly živiny. 

Po centrifugování biomasy, zbylo velké množství neutilizovaného média. Množství lipidů u C/N 100 

bylo velmi nízké. Lze konstatovat, že pro lepší produkci lipidů (i většiny ostatních metabolitů) by bylo 

vhodnější využívat nižší C/N poměry. 
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Graf 24: Grafické zobrazení zastoupení MK u kmene Cystofilobasidium macerans při C/N 100 (Graf 24A, 

vlevo) společně s grafickým zobrazením množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase (Graf 24B, vpravo) 

5.1.4 Baňkové kultivace kmene Sporidiobolus pararoseus 

Koncentrace biomasy pro jednotlivé C/N poměry u kmene Sporidiobolus pararoseus jsou uvedeny 

v tabulce (Tabulka 9). 

Tabulka 9: Koncentrace biomasy v g/l u kmene Sporidiobolus pararoseus pro jednotlivá substrátová média 

s příslušnými C/N poměry 

 

 

 

 

 

 

U poměru C/N 13 lze pozorovat u médií s odpadními substráty poměrně nízké nárůsty biomasy 

porovnáním s KGM. Produkce biomasy na tukovém médiu klesala s rostoucím C/N poměrem. Je 

důležité zmínit, že u C/N 100 poměru na tukovém médiu a KMTP kmen SP nevykazoval žádné známky 

růstu, proto nebylo možné analyzovat vzorky biomasy pro následné stanovení produkovaných 

metabolitů. Nejvyšší množství biomasy u péřového média bylo u C/N 25 (2,55 g/l). U syrovátky 

produkce biomasy rostla se vzrůstajícím C/N poměrem, kde u C/N 100 bylo dosaženo 5,84 g/l biomasy. 

Kombinované médium s tukem a peřím mělo nejvyšší nárůst při C/N 25 (2,60 g/l). 

Poměr C/N 13 

Na grafu (Graf 25) lze vidět veškeré produkce metabolitů při C/N 13. Nejvyšší produkce celkových 

karotenoidů byla u syrovátkového média (4,34 mg/g) a tukového média (3,70 mg/g). Ostatní média s 

výjimkou péřového média produkovaly výrazně vyšší množství celkových karotenoidů porovnáním 

s KGM. Majoritním karotenoidem byl β-karoten. Jeho nejvyšší produkce byla dosažena u 

syrovátkového média (1,24 mg/g) a tukového média (1,07 mg/g). Torulen byl produkován nejčetněji u 

syrovátkového média (0,78 mg/g), tukového média (0,53 mg/g) a KMTP (0,51 mg/g). Produkce 

torularhodinu byla nejvyšší u syrovátkového média (0,78 mg/g). Tukové médium a KTMP obsahovalo 

přibližně stejné množství torularhodinu (0,50 mg/g). Lykopen měl produkční zastoupení u tukového 

média (0,25 mg/g), celkově nebyl výrazně zastoupený porovnáním s KGM, kde byl obsah lykopenu 

(0,53 mg/g). 
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Produkce ergosterolu dosahovala nejvyšších hodnot u tukového média (7,44 mg/g), dále pak u 

KMTP (5,64 mg/g). Ostatní média nevykazovaly příliš dobrou produkci v porovnáním s KGM. 

Koenzym Q byl produkován v menší míře. Produkce na syrovátkovém médiu byla (0,36 mg/g), dále u 

KMTP bylo množství koenzymu Q 0,39 mg/g biomasy. Ostatní média porovnáním s KGM disponovaly 

nízkou produkcí.  

 

Graf 25: Zobrazení produkce vybraných metabolitů při C/N 13 u kmene Sporidiobolus pararoseus na 

kontrolních médiích a médiích obsahující tukový hydrolyzát, péřový hydrolyzát a syrovátku 

Na prvním grafu 26A (Graf 26) lze pozorovat procentuální zastoupení MK v biomase. Zastoupení 

SFA porovnáním s KGM (25,3 %) dosahovalo nejvyšších hodnot u tukového média (69,82 %). Další 

vyšší zastoupení bylo u KMTP (27,37 %). V buňkách kvasinek kultivovaných na ostatních médiích bylo 

menší zastoupení SFA v lipidech. Majoritní SFA kyseliny byly stearová a palmitová. MUFA měly 

nejvýraznější zastoupení 60-70 %, výjimkou bylo tukové médium, kde obsah MUFA činil pouhých 

27,1 %. U média se syrovátkou byl obsah MUFA v nejvyšším zastoupení (78,94 %), avšak PUFA se 

zde nevyskytovaly. Péřové médium disponovalo obsahem SFA (26,16 %). Dále PUFA se vyskytovaly 

u glycerolového média (19,39 %) a KMTP (12,7 %). Za zmínku stojí tukové médium, na kterém 

kvasinky produkovaly či asimilovaly z média mnoho různých druhů mastných kyselin, avšak některé 

ve velmi malém množství. Ze SFA to byly kyseliny – myristová, pentadecylová, palmitová, stearová a 

arachidová. Z MUFA kyselin – palmitoolejová, ginkgolová, elaidová, olejová a gondoová. Z PUFA – 

eikosadienová, linolová a α-linolenová kyselina.  

Ve druhém grafu 26B (Graf 26) si lze povšimnout velmi vysokého procentuálního zastoupení lipidů 

u tukového média, důvodem byl mimo jiné i obsah volných mastných kyselin v kultivačním médiu. 

Množství lipidů bylo u tohoto média stanoveno na 1,27 g/l. Množství lipidů u KMTP (0,62 g/l). Ostatní 

média obsahovala velmi malá množství lipidů. 
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Graf 26: Grafické zobrazení zastoupení MK u kmene Sporidiobolus pararoseus při C/N 13 (Graf 26A, vlevo) 

společně s grafickým zobrazením množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase (Graf 26B, vpravo) 

Poměr C/N 25 

Z grafu (Graf 27) lze pozorovat produkce metabolitů při C/N 25. Zastoupení celkových karotenoidů 

bylo nižší u glycerolového, KTMP a péřového média. V případě tukového média (3,96 mg/g biomasy) 

a syrovátkového (3,80 mg/g biomasy) byl obsah celkových karotenoidů vyšší porovnáním s KGM 

(3,36 mg/g). Produkce β-karotenu byla nejvyšší u tukového média (1,16 mg/g) a syrovátkového média 

(1,08 mg/g). Torulen dosahoval nejvyšších hodnot u tukového média (0,87 mg/g). U ostatních médií 

byla produkce torulenu nízká porovnáním s KGM, kde produkce dosahovala 0,99 mg/g biomasy. 

Torularhodin byl produkován na glycerolovém médiu (0,64 mg/g) a tukovém médiu (0,37 mg/g). Je 

patrné, že produkce lykopenu u tohoto kmene není tak významná jako například u kmenů RM nebo SP. 

Nejvyšší produkční zastoupení ergosterolu bylo u tukového média (5,77 mg/g). Lze pozorovat snížení 

jeho produkce na ostatních médiích se stoupajícím C/N poměrem u kmene SP. Výjimkou je syrovátkové 

médium, u kterého docházelo ke zvýšení jeho produkce na 2,286 mg/g. Koenzym Q byl produkován 

nejvíce u péřového média (0,35 mg/g). Podobné hodnoty byly u tukového média (0,26 mg/g) a KMTP 

(0,24 mg/g). 

 

Graf 27: Zobrazení produkce vybraných metabolitů při C/N 25 u kmene Sporidiobolus pararoseus na 

kontrolních médiích a médiích obsahující tukový hydrolyzát, péřový hydrolyzát a syrovátku 
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V prvním grafu 28A (Graf 28) lze pozorovat jednotlivá procentuální množství mastných kyselin 

v produkovaných intracelulárních lipidech při poměru C/N 25. SFA měly nejvyšší zastoupení u 

tukového média (77,42 %) a u KMTP (37,15 %). Syrovátka měla přibližně srovnatelné množství SFA 

(19,88 %) porovnáním s KGM (18,22 %). Produkovanými kyselinami byly stearová a palmitová. 

Nejvyšší procentuální zastoupení měly ve všech médiích MUFA. U glycerolového média (78,01 %), 

syrovátkového (80,12 %), péřového (80,8 %) a KMTP (52,86 %). Z MUFA kyselin byly zastoupeny 

palmitoolejová a olejová. PUFA kyseliny měli nejnižší zastoupení, nejvyšší hodnoty bylo dosaženo u 

glycerolového média (11,85 %) a KMTP (10 %). U tukového média nastala podobná situace jak u C/N 

poměru 13, kde v médiu byla zaznamenána četná skupina vyprodukovaných mastných kyselin. 

 Množství lipidů a jejich procentuální zastoupení v biomase jsou uvedené na druhém z grafů 28B 

(Graf 28). Nejvyššího množství lipidů bylo dosaženo na KMTP, které obsahovalo 1,117 g/l, následně 

tukové médium (0,67 g/l) a syrovátkové médium (0,65 g/l). Tukové médium (59,42 %) společně 

s KMTP (43,14 %) měly nejvyšší procentuální zastoupení lipidů. U ostatních kultivačních médií byl 

procentuální obsah lipidů výrazně nižší a dosahoval hodnoty uvedené v dalším řádku: 

glycerolové – 7,9 %, syrovátkové – 19,01 % a péřové 11,5 % v porovnání s KGM (24,48 %). 

 

Graf 28: Grafické zobrazení zastoupení MK u kmene Sporidiobolus pararoseus při C/N 25 (Graf 28A, vlevo) 

společně s grafickým zobrazením množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase (Graf 28B, vpravo)  

Poměr C/N 50 

Na grafu (Graf 29) lze pozorovat zastoupení příslušných produkovaných metabolitů kvasinkami. 

Nejvyšší produkce karotenoidů byla u tukového média (3,73 mg/g), syrovátkového média (3,17 mg/g) 

a KMTP (2,66 mg/g). Glycerolové médium (1,99 mg/g) společně s péřovým (1,90 mg/g) obsahovalo 

nižší zastoupení porovnáním s KGM (2,20 mg/g). Majoritním produkovaným karotenoidem byl  

β-karoten. Tukové médium mělo nejvyšší produkci β-karotenu (1,61 mg/g), dále následovala produkce 

torulenu (0,70 mg/g) a torularhodinu (0,53 mg/g). Kvasinky na péřovém médiu vyprodukovaly 

0,54 mg/g β-karotenu a 0,51 mg/g torularhodinu. KMTP disponovalo produkcí β-karotenu (0,88 mg/g), 

ostatní produkované karotenoidy dosahovaly nízkých hodnot. Syrovátkové médium mělo produkci β-

karotenu (0,99 mg/g). Nejvyšší produkce ergosterolu byla na tukovém médiu (6,47 mg/g) a KMTP 

(4,18 mg/g). Péřové médium obsahovalo 3,13 mg/g ergosterolu a porovnáním s KGM (3,39 mg/g) mělo 

o něco nižší produkci. Glycerolové a syrovátkové médium nebylo vhodné pro příliš dobrou produkcí 

ergosterolu. Koenzym Q byl nejvíce produkován na tukovém médiu (0,41 mg/g) a KMTP (0,46 mg/g). 

Z produkčního hlediska se jednalo o nejvyšší nárůst u kmene SP porovnáním s ostatními C/N poměry. 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SFA % MUFA % PUFA %

0,0

15,0

30,0

45,0

60,0

% zast. Lipidů Množství lipidů [g/l] Biomasa [g/l]



60 

 

 

Graf 29: Zobrazení produkce vybraných metabolitů při C/N 50 u kmene Sporidiobolus pararoseus na 

kontrolních médiích a médiích obsahující tukový hydrolyzát, péřový hydrolyzát a syrovátku 

Z grafu produkce lipidů a distribuce MK – graf 30A (Graf 30) lze pozorovat jednotlivá zastoupení 

mastných kyselin. Nejvyšší zastoupení měly MUFA u péřového média (85,77 %), glycerolového média 

(81,84 %) a syrovátkového média (76,16 %). Procentuální zastoupení MUFA na KGM bylo 

81,88 %. Výjimkou bylo tukové médium, kde byl nejvyšší procentuální obsah SFA (81,42 %). Lze si 

povšimnout, že kvasinky kmene SP na tukovém médiu s rostoucím C/N poměrem produkovaly 

výhradně SFA. U KMTP bylo zastoupení SFA stanoveno na 32,61 %. Další bylo syrovátkové médium, 

kde měly SFA zastoupení 23,84 %. PUFA nebyly zaregistrovány u syrovátkového média a u KGM. 

Nejvyšší procentuální zastoupení PUFA mělo KMTP (16,87 %). PUFA se také vyskytovaly u 

glycerolového média (7,8 %), KMTP (5,16 %) a tukového média (4,0 %).  

Ve druhém grafu 30B (Graf 30) byly znázorněny procentuální zastoupení lipidů a jejich množství 

obsažené v biomase. K nejvyššímu procentuálnímu zastoupení lipidů v biomase docházelo u tukového 

média (63,34 %), kde bylo množství lipidů stanovené na 0,66 g/l. U KGM bylo množství vyšší (0,73 g/l), 

avšak procentuální zastoupení lipidů u glukózového média bylo výrazně nižší oproti tukovému médiu. 

Důvodem bylo pravděpodobně vysoké zastoupení volných mastných kyselin obsažené v tukovém 

médiu. Proto při následné analýze vykazovalo tukové médium tak vysoké procentuální zastoupení 

lipidů. Toto tvrzení platí i pro KMTP, kde byl společně s péřovým hydrolyzátem obsažený i tukový 

hydrolyzát. U KMTP bylo množství lipidů stanoveno na 0,78 g/l. Nejvyšší produkce lipidů byla u 

syrovátkového média, kde produkce dosahovala hodnoty 0,98 g/l. Bylo to dáno tím, že kultivace na 

syrovátkovém médiu měla nejvyšší zastoupení biomasy 5,79 g/l.  
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Graf 30: Grafické zobrazení zastoupení MK u kmene Sporidiobolus pararoseus při C/N 50 (Graf 30A, vlevo) 

společně s grafickým zobrazením množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase (Graf 30B, vpravo) 

 Poměr C/N 100 

Při kultivaci u poměru C/N 100 nastala situace, kdy nedošlo k nárůstu biomasy u kmene S. 

pararoseus na tukovém médiu a KMTP. Důvodem mohlo být špatně optimalizované médium 

s hydrolyzovaným tukem. Ostatní média vykazovaly poměrně dobrou produkci celkových karotenoidů. 

Produkce celkových karotenoidů byla u glycerolového média (3,11 mg/g), u péřového média 

(2,61 mg/g) a média se syrovátkou (2,19 mg/g). Majoritním produkovaným karotenoidem byl β-karoten. 

Nejvyšší produkce byla u glycerolového média (1,27 mg/g). Péřové médium (1,19 mg/g) a syrovátkové 

médium (0,83 mg/g) porovnáním s KGM (0,64 mg/g) mělo vyšší produkci β-karotenu. Torulen byl 

nejvíce produkován na péřovém médiu (0,39 mg/g) a glycerolovém médiu (0,39 mg/g). Produkce 

torularhodinu byla u glycerolového média (0,38 mg/g) a péřového média (0,31 mg/g). Lykopen byl 

kvasinkami produkován ve velmi malém množství, u syrovátkového média ani nebyla zjištěna při 

analýze jeho přítomnost. Produkce ergosterolu byla nejvyšší na péřovém médiu (5,59 mg/g). Na 

glycerolovém médiu (3,88 mg/g) a syrovátkovém médiu (3,29 mg/g) byla jeho produkce vyšší 

porovnáním s KGM (2,94 mg/g). Koenzym Q byl produkovaný na péřovém médiu (0,31 mg/g) a 

glycerolovém médiu (0,15 mg/g) porovnáním s KGM (0,36 mg/g) byla jeho produkce nižší. 

 

Graf 31: Grafické zobrazení produkce vybraných metabolitů při C/N 100 u kmene Sporidiobolus pararoseus 

na kontrolních médiích a médiích obsahující tukový hydrolyzát, péřový hydrolyzát a syrovátku 
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V prvním grafu produkce a složení lipidů – 32A (Graf 32) lze pozorovat, že MUFA byly nejvýše 

zastoupené u všech kultivací při C/N 100. Jejich obsah činil u glycerolového média (84,65 %), péřového 

média (78 %), syrovátkového média (82,7 %) a KGM (82,72 %). Z MUFA kyselin byly produkované 

palmitoolejová a olejová kyselina. Ginkgolová kyselina byla kvasinkami akumulována z produkčních 

médií. Zastoupení SFA bylo u glycerolového média (8,9 %), péřového média (17,6 %), syrovátkového 

média (11,26 %) a KGM (14,66 %). Ze SFA byly zastoupeny kyseliny stearová a palmitová. Obsah 

PUFA u glycerolového média byl 6,4 %. V případě syrovátkového média (6 %) a péřového média 

(4,4 %). KGM mělo pouze 2,6 % zastoupených PUFA. Ve všech médiích obsahující PUFA byla 

zastoupena linolová kyselina.  

Procentuální zastoupení a množství lipidů v biomase lze nalézt v druhém grafu 32A (Graf 32). 

Nejvyšší produkci lipidů mělo syrovátkové médium (0,52 g/l) při zastoupení lipidů dosahujícího 8,5 %. 

U péřového média byla produkce 0,19 g/l a zastoupení dosahovalo 13,06 %. Glycerolové médium mělo 

produkci lipidů 0,14 g/l při 9,43 % zastoupení.  Kontrolní glukózové médium mělo nejvyšší zastoupení 

ze všech čtyř médií (18,88 %), avšak produkce lipidů porovnáním s jejich zastoupením byla nízká a 

dosahovala hodnoty 0,28 g/l 

 

Graf 32: Grafické zobrazení zastoupení MK u kmene Sporidiobolus pararoseus při C/N 100 (Graf 32A, 

vlevo) společně s grafickým zobrazením množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase (Graf 32B, vpravo) 
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5.2 Stanovení růstových a produkčních vlastností biomasy kvasinek u 

fermentorových kultivací 

Z produkčních výsledků metabolitů při baňkových kultivací na vybraných kmenech byly zvoleny 

nejvíce vyhovující kultivační média obsahující odpadní substráty, jako zdroj živin pro kultivaci 

kvasinek ve fermentorech. Kultivace všech čtyř kvasinkových rodů na fermentorech byly provedeny při 

poměru C/N 25, který se jevil jako nejvhodnější. Kmeny Rhodotorula kratochvilovae, 

Cystofilobasidium macerans a Sporidiobolus pararoseus byly kultivovány na kombinovaném médiu 

s obsahem tuku a peří. U Rhodotorula mucilaginosa bylo zvolena kombinace syrovátkového média 

s tukovým.  

Produkční vlastnosti kmene RK při poměru C/N 25 

Z hodnot nacházející se v (Graf 33) lze sledovat průběžný nárůst biomasy a metabolických produktů 

v závislosti na čase. Ihned po přeočkování inokula do fermentační nádoby byl proveden odběr a došlo 

k zahájení řízené vsádkové kultivace. V počátečním odběru si lze povšimnout zvýšené množství 

celkových karotenoidů, ergosterolu a koenzymu Q porovnáním s druhým odběrem. Bylo to dáno tím, 

že při přeočkování byly buňky kvasinek v exponenciální fázi růstu, při kterém produkovaly vysoké 

množství ergosterolu, který byl spotřebováván pro tvorbu biomembrán. V rozpětí mezi prvním a druhým 

odběrem v průběhu kultivace klesalo množství ergosterolu a zpomalil se metabolismus buněk vlivem 

adaptace na médium. Po 8 hodinách se zvedla produkce ergosterolu, avšak produkce celkových 

karotenoidů se neustále snižovala. K následnému zvýšení produkce celkových karotenoidů a ergosterolu 

docházelo až po dvaceti hodinách kultivace. Byl zaznamenán trend vzrůstu produkce koenzymu Q 

(1,04 mg/g). Ve 24. hodině došlo ke zvýšení produkce torularhodinu (0,45 mg/g), ale byla inhibována 

produkce koenzymu Q. Po 48 hodinách byla celková hmotnost biomasy 7,04 g/l. Obsah celkových 

karotenoidů byl 4,19 mg/g. Obsah torularhodinu byl 1,18 mg/g, lykopenu 0,39 mg/g, torulenu 0,91 mg/g 

a β-karotenu 1,02 mg/g. Porovnáním s baňkovou kultivací tohoto kmene o C/N 25 byla produkce 

celkových karotenoidů a ergosterolu ve fermentoru výrazně vyšší, výjimkou byl koenzym Q, který 

dosahoval vyššího zastoupení u baňkových kultivací. 

 

Graf 33: Zobrazení produkce metabolitů ve fermentoru v závislosti na čase u kmene Rhodotorula 

kratochvilovae u poměru C/N 25 
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Při analyzování všech odběrů pro stanovení produkce metabolických látek na HPLC/DAD byla 

použita veškerá biomasa u prvních třech odběrů, proto v obou grafech (Graf 34) jsou uvedeny jen 

poslední čtyři odběry, které byly použity pro stanovení mastných kyselin obsažené v biomase. V grafu 

34A (Graf 34) lze pozorovat mezi 20. až 24. hodinou kultivace pokles zastoupení SFA. U konce 

kultivace naopak došlo k vzrůstu SFA do konečného zastoupení (24,55 %). Nejvyšší zastoupení měly 

MUFA, které dosáhly nejvyšší hodnoty u 33. hodiny, a to 60,17 %. Produkce PUFA rostla v závislosti 

na čase, kdy ke konci kultivace došlo k jejímu ustálení dosahující hodnoty 20,49 %. V grafu 34B (Graf 

34) lze pozorovat, že procentuální zastoupení lipidů rostlo do 33. hodiny, kde dosahovalo hodnoty 78,6 

%, množství lipidů vyprodukovaných lipidů činilo 2,156 g/l. V závěru kultivace došlo k poklesu 

zastoupení lipidů na 65,8 %. Množství lipidů čítalo 4,61 g/l, což je nejvyšší dosažený nárůst u tohoto 

kmene. Porovnáním s baňkovými kultivacemi byla kultivace ve fermentoru mnohem výhodnější způsob 

k produkci lipidů. Výstupní graf (Graf 41) z fermentoru obsahující data ohledně sledovaných parametrů 

jako je míchání, pH, pO2 a teploty během kultivace je uveden v přílohách. 

 

 

Graf 34: Grafické zobrazení zastoupení MK u kmene Rhodotorula kratochvilovae při poměru C/N 25 (Graf 

34A, vlevo) společně s grafickým zobrazením množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase získané kultivací 

ve fermentoru (Graf 34B, vpravo)  

Produkční vlastnosti kmene RM při poměru C/N 25 

Z analyzovaných dat byl vypracován graf (Graf 35), ve kterém lze pozorovat jednotlivé odběry 

vzorků z fermentoru. Ihned po přeočkování inokula do média obsahující tukový hydrolyzát a syrovátku 

byl proveden odběr a byla zahájena řízená kultivace. Zvýšená produkce ergosterolu byla zapříčiněna 

exponenciální fází růstu kvasinek, kdy ergosterol je produkován pro zajištění správné funkce 

biomembrán. Majoritním karotenoidem byl torulen, který byl produkován v hojném zastoupení po celou 

dobu kultivace. Nejlepší produkce byla v 18. hodině, kdy dosáhl produkce 1,81 mg/g. Což je mnohem 

více než v případě baňkové kultivace, při stejném poměru a užitého produkčního média. Mezi 5. až 18. 

hodinou došlo k poklesu biomasy, bylo to dáno tím, že původní buňky obsažené v inokulu přešly do 

fáze odumírání. Produkce β-karotenu v průběhu kultivace mírně rostla. Po ukončení kultivace jeho 

produkce dosáhla při posledním odběru 0,91 mg/g. Koenzym Q měl nejvyšší zastoupení v 18. hodině 

(0,33 mg/g), dále pak následoval jeho pokles produkce. Po 48 hodinách vyprodukovaná biomasa 

dosahovala produkce 8,26 g/l.  
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Graf 35: Zobrazení produkce metabolitů ve fermentoru v závislosti na čase u kmene Rhodotorula 

mucilaginosa u poměru C/N 25 

Procentuální zastoupení mastných kyselin je uvedeno v prvním grafu 36A (Graf 36). Lze pozorovat 

mezi odběry žádné velké razantní změny procentuálního obsahu mastných kyselin. MUFA měly 

nejvyšší zastoupení, výjimkou byl pokles u 18. hodiny, kde byly více zastoupené SFA (39,18 %). Během 

23. a 32. hodiny došlo k poklesu PUFA zhruba na 14 %, kdy následoval v závěru kultivace vzrůst na 

25 %. Z MUFA byla produkována palmitoolejová kyselina, také došlo k akumulaci ginkgolové kyseliny 

z média. Z PUFA byly produkovány linolová a α-linolenová kyselina. Ze SFA to byly kyseliny stearová 

a palmitová.  

Produkce lipidů uvedená ve druhém grafu 36B (Graf 36) se zvyšovala v průběhu kultivace, kde 

nejvyšší množství bylo stanoveno během 23. hodiny na 2,43 g/l lipidů při procentuálním zastoupením 

31,8 %. Porovnáním s baňkovými kultivacemi byla produkce lipidů ve fermentoru mnohonásobně vyšší. 

Výstupní graf (Graf 42) z fermentoru obsahující data ohledně sledovaných parametrů jako je míchání, 

pH, pO2 a teploty během kultivace je uveden v přílohách. 

 

Graf 36: Grafické zobrazení zastoupení MK u kmene Rhodotorula mucilaginosa při poměru C/N 25 (Graf 

36A, vpravo) společně s grafickým zobrazením množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase získané kultivací 

ve fermentoru (Graf 36B, vlevo) 
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Produkční vlastnosti kmene CM při poměru C/N 25 

Z analyzovaných dat byl vypracován graf (Graf 37) produkce metabolitů. Produkce celkových 

karotenoidů byla nejvyšší při odběru 20. hodiny (3,67 mg/g). Majoritním karotenoidem byl torulen, 

který měl nejvyšší produkci (1,37 mg/g) u odběru po 32 hodinách kultivace. Při 7. hodině kultivace byl 

produkován lykopen (0,38 mg/g), v dalších odběrech obsahoval velmi malá množství. U produkce β-

karotenu došlo k poklesu mezi 20. a 26. hodinou kultivace. Následně se produkce zvyšovala a po 

ukončení kultivace byla produkce β-karotenu stanovena na 0,98 mg/g biomasy. Produkce ergosterolu se 

během kultivace zvyšovala do 26. hodiny, kdy dosáhla svého maxima (6,06 mg/g), poté následoval 

pokles produkce. Produkce koenzymu Q byla velmi malá porovnáním s baňkovou kultivací o stejném 

C/N poměru a použitého příslušného média odpadního hydrolyzovaného tuku s kombinací s peřím.  

 

Graf 37: Zobrazení produkce metabolitů ve fermentoru v závislosti na čase u kmene Cystofilobasidium 

macerans u poměru C/N 25 

Veškerá procentuální zastoupení mastných kyselin jsou uvedené v prvním grafu 38A (Graf 38). Při 

počátku kultivace byl obsah SFA nejvyšší (37,71 %), v průběhu kultivace došlo k poklesu, kdy během 

20. hodiny byl obsah SFA 19,1 %. Od 26. hodiny se jejich obsah zvyšoval až do ustálení, kdy u konce 

kultivace byl obsah SFA (30,7 %). MUFA zpočátku mělo nižší procentuální zastoupení 47 %. Během 

7. hodiny byl obsah zvýšený na 60 %. Mezi 7. a 20. hodinou kultivace došlo k ustálení hodnot. Poté 

klesalo zastoupení MUFA, při konci kultivace byl obsah 46,04 %. Obsah PUFA během kultivace 

průběžně rostl, v závěru kultivace činilo procentuální zastoupení 23,27 %.  

Produkce lipidů uvedená v druhém grafu 38B (Graf 38) rostla do 20. hodiny. Procentuální zastoupení 

lipidů činila po 20 hodinách 83,1 % při množství 5,32 g/l lipidů. Lze předpokládat, že došlo ke 

kontaminaci vzorku lipidy z média a reálná hodnota bude menší. Poté následoval prudký pokles, kdy u 

konce kultivace bylo množství lipidů velmi malé. Důvodem takového poklesu bylo nejspíše vyčerpání 

produkčního média. Výstupní graf (Graf 43) z fermentoru obsahující data ohledně sledovaných 

parametrů jako je míchání, pH, pO2 a teploty během kultivace je uveden v přílohách. 
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Graf 38: Grafické zobrazení zastoupení MK u kmene Cystofilobasidium macerans při poměru C/N 25 (Graf 

38A, vpravo) společně s grafickým zobrazením množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase získané kultivací 

ve fermentoru (Graf 38B, vlevo) 

Produkční vlastnosti kmene SP při poměru C/N 25 

Z analyzovaných dat byl vypracován graf (Graf 39) produkce metabolitů zastoupených v biomase 

v průběhu kultivace ve fermentoru. Produkce celkových karotenoidů v počátku byla vyšší, hlavním 

produktem byl β-karoten (1,36 mg/g biomasy). Následně docházelo k poklesu jejich produkce do 19. 

hodiny. Od 24. hodiny byla celková produkce zvýšena. Při 33. hodině došlo k výrazně velké produkci 

celkových karotenoidů (9,61 mg/g). Zde měl hlavní zastoupení torulen (4,33 mg/g). Následovalo 

zastoupení β-karotenu (1,30 mg/g), lykopenu (1,20 mg/g) a torularhodinu (0,95 mg/g). Ke konci 

kultivace došlo k mírnému poklesu jejich produkce. Kvasinkami produkovaný ergosterol v průběhu 

kultivace dosahoval nejvyšší hodnoty během 33. hodiny (16,48 mg/g). Poté následoval pokles jeho 

produkce v závěru kultivace na 12,38 mg/g obsažených v biomase. Také produkce koenzymu Q byla 

nejlepší v 33. hodině. Množství vyprodukovaného koenzymu Q bylo 1,02 mg/g. Lze si povšimnout 

nízkého zastoupení biomasy porovnáním s ostatními kultivacemi ve fermentoru. Porovnáním 

s baňkovými kultivacemi se kultivace ve fermentoru jevila výhodnější.  

 

Graf 39: Zobrazení produkce metabolitů ve fermentoru v závislosti na čase u kmene Sporidiobolus 

pararoseus u poměru C/N 25 
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Analýza mastných kyselin a množství lipidů produkovaných kvasinkami byla provedena pouze pro 

druhou polovinu odběrů, z důvodu nedostatku biomasy u první poloviny, kdy byla veškerá biomasa 

použita k analýze produkce karotenoidů, ergosterolu a koenzymu Q. Z prvního grafu 40A (Graf 40) lze 

pozorovat jednotlivá zastoupení mastných kyselin. Nejvyšší obsah měly MUFA v průběhu kultivace. V 

případě zastoupení ve 23. a 32. hodině došlo k téměř stejnému zastoupení MUFA, PUFA a SFA. 

Po 48 hodinách byl obsah PUFA 25,07 %, MUFA 45,42 % a SFA 29,51 %.  

Nejvyšší zastoupení lipidů – graf 40B (Graf 40) bylo po 32 hodinách kultivace (35,2 %), množství 

lipidů bylo 0,44 g/l. Po ukončení kultivace bylo zastoupení lipidů 20,4 % a vyprodukované množství 

představovalo 0,64 g/l. Porovnáním s baňkovými kultivacemi při stejném C/N poměru a použitého 

produkčního média byly hodnoty vyšší. Výstupní graf (Graf 44) z fermentoru obsahující data ohledně 

sledovaných parametrů jako je míchání, pH, pO2 a teploty během kultivace je uveden v přílohách. 

 

 

Graf 40: Grafické zobrazení zastoupení MK u kmene Sporidiobolus pararoseus při poměru C/N 25 (Graf 

40A, vlevo) společně s grafickým zobrazením množství lipidů a jejich % zastoupení v biomase získané kultivací 

ve fermentoru (Graf 40B, vpravo) 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této práce je valorizace odpadních substrátů na bázi hydrolyzovaného živočišného tuku 

pomocí karotenogenních kvasinek. Dále byly přidány další dva odpadní substráty, a to peří a syrovátka, 

zejména jako odpadní zdroje dusíku. Karotenogenní kvasinky jsou mikroorganismy známé především 

tím, že produkují karotenoidní barviva, akumulují lipidy, navíc také syntetizují ergosterol a ubichinon. 

Práce se zabývala studováním vybraných čtyř kmenů kvasinek – Rhodotorula kratochvilovae, 

Rhodotorula mucilaginosa, Cystofilobasidium macerans a Sporidiobolus pararoseus. U těchto kmenů 

byly prozkoumány růstové a produkční vlastnosti na šesti různých médií (glukózové, glycerolové, 

tukové, péřové, syrovátkové a kombinované médium tuku s peřím), při použití čtyř C/N poměrů (13, 

25, 50 a 100). Kultivace byla rozdělená na dvě části. V první části probíhaly kultivace v baňkách, ve 

druhé částí byl použit fermentor. U baňkových kultivací, byl výsledný objem média s inokulem 50 ml. 

Biomasa byla po kultivaci stanovena gravimetricky a veškeré vzorky byly podrobeny analýze s použitím 

kapalinové chromatografie ke stanovení produkce karotenoidů, ubichinonu a koenzymu Q. Pomocí 

plynové chromatografie bylo pak u všech vzorků stanoveno množství a složení lipidů. V závěru byl 

stanoven celkový obsah proteinů v supernatantu, který sloužil ke zjištění spotřeby médií a produkci 

extracelulárních enzymů. 

Produkce biomasy byla stanovena gravimetricky u baňkových kultivací a fermentorů. U baňkových 

kultivací měl nejlepší nárůst kmen Rhodotorula kratochvilovae. Nejvyšší nárůst biomasy u tohoto 

kmene byl na médiu se syrovátkou u C/N 100, kde byl obsah narostlé biomasy 8,53 g/l. Tukové médium 

mělo nejvyšší nárůst u C/N 13, kde byl obsah 5,42 g/l. Tukové médium u C/N 25 a 50 obsahovalo velmi 

nízký nárůst biomasy, důvodem byla pravděpodobně jeho nevhodná optimalizace. U péřového média 

byl nejvyšší obsah biomasy u C/N 50, kdy dosahoval koncentrace 5,35 g/l. Kmen Rhodotorula 

mucilaginosa disponoval vcelku dobrou produkcí biomasy na tukovém médiu ve všech C/N poměrech. 

Nejvyšší nárůst u tohoto kmene byl na syrovátkovém médiu při poměru C/N 13, kde obsah byl 8,06 g/l. 

U kmene Cystofilobasidium macerans stojí za zmínku vysoký nárůst biomasy při C/N 13 na péřovém 

médiu. Obsah biomasy byl 10,03 g/l. Použité kombinované médium tuku s peřím mělo u tohoto kmene 

nejlepší produkci porovnáním s ostatními kmeny. Nejvyšší nárůst na tomto médiu byl u C/N 13, kde byl 

obsah 4,47 g/l biomasy. Kmen Sporidiobolus pararoseus nedisponoval tak dobrou produkcí jak ostatní 

kmeny. Podle zjištěných hodnot produkce biomasy byly zvoleny pro kultivaci ve fermentoru 

nejvhodnější kombinace médií a byl použit poměr C/N 25. Nejvyšší produkce biomasy při kultivacích 

ve fermentoru byla zaznamenána u kmene Rhodotorula mucilaginosa, kdy po 48 hodinách byl obsah 

8,26 g/l. 

Produkce celkových karotenoidů byla nejvyšší u kmene Rhodotorula mucilaginosa při poměru C/N 13 

u všech médií výjimkou syrovátkového. Nejvyšší produkce bylo dosaženo na kombinovaném médiu 

tuku s peřím, kde byl obsah 5,41 mg/g biomasy. Také kmen Cystofilobasidium macerans disponoval 

celkem vysokou produkcí celkových karotenoidů. Konkrétně u C/N 13 při použití tukového média 

dosáhla produkce celkových karotenoidů hodnoty 4,17 mg/g.  Ostatní C/N poměry byly rovněž 

srovnatelné. Také kmen Sporidobolus pararoseus disponoval dobrou produkcí celkových karotenoidů, 

zejména β-karotenu při C/N 50 na tukovém médiu, kde obsah činil 1,613 mg/g. Kmen Rhodotorula 

kratochvilovae měl vcelku dobré produkce při nízkých poměrech C/N 13 a 25. U poměrů C/N 50 a 100 

pak produkce nebyla tak vysoká.  

Ergosterol byl nejvíce produkován kmenem Sporidobolus pararoseus na médiích s tukem zejména u 

poměru C/N 13 a 25. Hodnoty přesahovaly v průměru 6,50 mg/g. Celkově kmen nedisponoval dobrou 

produkcí u ostatních médií. Ten byl nejvíce produkován ve všech médií u kmenů Cystofilobasidium 

macerans, Rhodotorula mucilaginosa a Rhodotorula kratochvilovae při nižších poměrech C/N 13 a 25. 
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V případě ubichinonu (koenzymu Q) byla nejvyšší produkce u Rhodotorula kratochvilovae při C/N 25 

na kombinovaném médiu tuku s peřím, kde dosahovala hodnoty 1,81 mg/g. Dobrou produkcí koenzymu 

Q disponoval kmen Cystofilobasidium macerans u C/N 50 na syrovátkovém médiu, kde byl obsah 

stanoven na 1,09 mg/g. Také péřové médium při tomto poměru vykazovalo dobrou produkcí. Zbylé dva 

kmeny produkovaly koenzym Q o mnoho méně.  

 Nejvyšší zastoupení lipidů bylo u kmene Sporidobolus pararoseus kde procentuální obsah dosahoval 

v průměru 60 % u C/N 13, 25 a 50. Další vysoká zastoupení bylo u kombinovaného média tuku s peřím, 

kde průměr dosahoval u C/N 25 a 50 zhruba 45 %. Množství lipidů bylo nejvyšší u tohoto kmene za 

použití tukového média při C/N 13, kde dosahovalo 1,27 mg/g. Celkové nejvyšší množství lipidů bylo 

u kmene Cystofilobasidium macerans při C/N 13 na kontrolním glukózovém médiu, kde bylo zastoupení 

lipidů 1,62 mg/g, také vysoké hodnoty bylo dosaženo u kombinovaného média tuku s peřím, kde bylo 

množství 1,55 mg/g při procentuálním zastoupení 34,8 %. U kmene Rhodotorula mucilagosa bylo na 

syrovátkovém médiu dosaženo množství lipidů 1,17 mg/g. Nejvyšší množství bylo u poměru C/N 100 

na tukovém médiu, kde obsah lipidů činil 1,55 mg/g.  

Při kultivaci na fermentorech byla prozkoumána dvě kombinovaná média. Tuk společně s peřím byl 

použit u kultivace kmenů Rhodotorula kratochvilovae, Cystofilobasidium macerans a Sporidiobolus 

pararoseus. U kmene Rhodotorula mucilaginosa bylo využito kombinované médium tuku se 

syrovátkou. Nejlepších produkčních výsledků po dokončení 48. hodinové kultivace bylo dosaženo u 

kmene Sporidiobolus pararoseus, a to zejména u produkce celkových karotenoidů a ergosterolu. U 

celkových karotenoidů byl jejich obsah 12,38 mg/g. Majoritním produkovaným karotenoidem byl 

torulen. Jeho produkce dosáhla v závěru kultivace hodnoty 3,94 mg/g. V případě ergosterolu byla 

produkce 12,38 mg/g biomasy. Nevýhodou ale byla velmi nízká produkce biomasy porovnáním 

s ostatními kultivacemi ve fermentoru, kde biomasa u konce kultivace dosahovala v průměru 7,50 g/l.  

V závěru lze konstatovat, že využití odpadních substrátů, zejména odpadního tuku lze považovat za 

výhodnou alternativu ke komerčním médiím. Utilizace těchto substrátů pomocí karotenogenních 

kvasinek má řadu výhod, přičemž použité odpadní materiály nevyžadovaly nákladnou nebo pracnou 

předúpravu. Jistě by bylo přínosné vyzkoušet i další C/N poměry při kultivaci na velkokapacitních 

fermentorech. Pokud by byla produkce hodnotných metabolitů vyšší, znamenalo by to lepší využitelnost 

odpadních substrátů, snížení ceny vstupních materiálů. Navíc by se získaly důležité látky s vysokou 

přidanou hodnotou, které by měly řadu využití ve farmacii, potravinářství, krmivářství a dalších 

oblastech. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

C/N  Poměr uhlíku k dusíku 

CM  Cystofilobasidium macerans 

DAD  Detektor diodového pole 

ER  Endoplazmatické retikulum 

GC  Plynová chromatografie 

HPLC  Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

KGM  Kontrolní glukózové médium 

KMTP  Kombinované médium tuku s peřím 

MUFA  Mononenasycené mastné kyseliny 

PUFA  Polynenasycené mastné kyseliny 

RK  Rhodotorula kratochvilovae 

RM  Rhodotorula mucilaginosa 

SFA  Nasycené mastné kyseliny 

SP  Sporidiobolus pararoseus 
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9 PŘÍLOHY 

 

Graf 41: Grafické zobrazení sledovaných parametrů ve fermentoru v závislosti na čase při kultivaci kmene 

Rhodotorula kratochvilovae při poměru C/N 25 

 

Graf 42: Grafické zobrazení sledovaných parametrů ve fermentoru v závislosti na čase při kultivaci kmene 

Rhodotorula mucilaginosa při poměru C/N 25 
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Graf 43: Grafické zobrazení sledovaných parametrů ve fermentoru v závislosti na čase při kultivaci kmene 

Cystofilobasidium macerans při poměru C/N 25 

 

Graf 44: Grafické zobrazení sledovaných parametrů ve fermentoru v závislosti na čase při kultivaci kmene 

Sporidiobolus pararoseus při poměru C/N 25 
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