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ABSTRAKT 

Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom vplyvu vybraných stresorov na viabilitu 

cyanobakteriálnych kmeňov Synechocystis sp. PCC 6803 a Synechocystis salina CCALA 192. 

Tento vplyv bol sledovaný prostredníctvom prietokovej cytometrie s použitím adekvátnych 

fluorochrómov, zároveň bola sledovaná ich použiteľnosť ako aj precíznosť a možnosti aplikácie 

tejto metódy pre analýzu cyanobakteriálnych buniek. Fluoresceín diacetát bol napriek 

optimalizácií po sérií pokusov vyhodnotený ako nevhodný kvôli interferencií autofluorescencie 

bunečných farbív s emisiami sondy. SYTOXTM Blue Dead Cell Stain sa v analýze osvedčil 

a vykazoval uspokojivé výsledky. Pozitívny vplyv polyhydroxybutyrátu na viabilitu zvolených 

stresorov bol pozorovaný u opakovaných zmrazovacích cyklov, naznačujúc kryoprotektívne 

vlastnosti tohto polyméru. Znateľný negatívny efekt sa naopak objavil v prítomnosti peroxidu 

vodíka, čo signalizuje horšiu schopnosť vyrovnávať sa so silne oxidačnými podmienkami 

u buniek v stave chlorózy. Ďalej bol pozorovaný vplyv prídavku externých zdrojov uhlíka na 

koncentráciu biomasy a polyhydroxybutyrátu, stanovovaného pomocou plynovej 

chromatografie s FID detekciou. Pre kmeň Synechocystis sp. PCC 6803 sa z hľadiska 

bunečného rastu zdalo byť najvhodnejšie spojenie acetátu sodného s γ-butyrolaktónom, pri 

akumulácií polyméru zasa samotný acetát sodný či jeho kombinácia s 1,4-butándiolom. 

Synechocystis salina CCALA 192 vykazovala výrazne vyššiu produkciu PHB oproti prvému 

spomínanému kmeňu za fotoautotrofných aj mixotrofných podmienok, jediným 

nevyhovujúcim uhlikatým substrátom sa ukázal byť γ-butyrolaktón. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis concerns with the effect of selected environmental stresses towards the 

viability of cyanobacterial species Synechocystis sp. PCC 6803 and Synechocystis salina 

CCALA 192. Both strains were studied via flow cytometry using the appropriate fluorochromes 

while also observing the applicability of these stains and precision of this method in the analysis 

of cyanobacterial cultures. In spite of the optimization being carried out, fluorescein diacetate 

was not suitable for the analysis of these cells because of their autofluorescence interfere with 

the fluorochrome emissions. Therefore, SYTOXTM Blue Dead Cell stain was used for the 

further experiments. A cryoprotective effect of polyhydroxybutyrate was observed during the 

freezing-thawing cycles. On the other hand, the culture rich in PHB seemed to be less resistant 

towards the oxidative stress induced by the hydrogen peroxide, probably justifiable by the state 

of chlorosis. Furthermore, this thesis deals with the increase/decrease in biomass concentration 

and intracellular PHB pool as a response to the external carbon source addition, analysed by 

the gas chromatography paired with FID detection. The most intesive cell growth in 

Synechocystis sp. PCC 6803 was detected in the presence of sodium acetate combined with 

gamma-butyrolactone while the highest PHB content in the medium supplied with acetate and 

1,4-butanediol. Nevertheless, Synechocystis salina CCALA 192 showed markedly higher 

polyhydroxybutyrate accumulation under both photoautotrophic and mixotrophic conditions, 

the only non-suitable substrate was gamma-butyrolactone. 
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1 ÚVOD 

Ľudstvo urazilo v posledných storočiach až desaťročiach veľký kus cesty vo všetkých 

oblastiach, cez pokroky vo vede a technike, s nimi spojenou priemyselnou 

a poľnohospodárskou revolúciou, globalizáciou transportu či modernou medicínou. Všetky 

tieto kroky vpred výrazne zmenili kvalitu a dĺžku života ľudí vo väčšine častí sveta, čo sa 

odrazilo na rastúcej populácií čoraz viac zaťažujúcej životné prostredie. Práve na prírodu a náš 

životný priestor sa pri ľudskej evolúcií pozabudlo, potreba chrániť ich bola neustále posúvaná 

do úzadia chamtivosťou a až pozorovanie doteraz nevídaných radikálnych klimatických zmien 

a hromadenia odpadu začali v ľuďoch vyvolávať pocity, že treba niečo zmeniť. 

     Environmentálnou témou číslo jeden je v dnešnej dobe jednoznačne potreba náhrady 

syntetických, ťažko rozložiteľných plastov biodegradovateľnými alternatívami. Fakt, že jedno 

rázové plasty sú produkované a využívané v tak veľkej miere (ročne je ich v Európe 

vyprodukovaných vyše 51 miliónov ton), ako aj negatívny vplyv z hľadiska dlhoročnej záťaže 

na životné prostredie už nemôžu byť ďalej ignorované. Rovnako aj nedostatočná recyklácia 

(v roku 2010 bolo v Amerike recyklovaných len 8% z celkovej výroby) či toxicita plynov 

vznikajúcich pri spaľovaní petrochemických plastov sú dôvodmi pre vynájdenie náhrady, ktorá 

bude fyzikálne-chemickými vlastnosťami, najmä pevnosťou, nerozpustnosťou vo vode, nízkou 

hmotnosťou a výrobnou cenou podobná, ale zároveň prirodzene odbúrateľná za krátky časový 

úsek. Práve rýchly rozklad za vzniku netoxických produktov upriamujú pozornosť na 

polymérne látky produkované organizmami, ako sú napríklad polyhydroxyalkanoáty (PHA), 

odbúravané mikróbmi len na oxid uhličitý a vodu.  

     V súčasnosti pracujú s rôznymi PHA-producentmi vedecké skupiny po celom svete, snažiac 

sa nájsť vhodného producenta týchto bioplastov, čo najviac znížiť náklady a postupne preniesť 

výrobu aj do priemyselného merítka. 

     Táto bakalárska práca je zameraná na produkciu PHA pomocou cyanobakteriálnych 

kmeňov, konkrétne na druhy Synechocystis sp. PCC 6803 a Synechocystis salina CCALA 192. 

Hlavnou výhodou cyanobaktérií oproti iným PHA-producentom je ich schopnosť utilizácie 

týchto polymérov fixáciou plynného oxidu uhličitého, čo znamená, že nevyžadujú prítomnosť 

organického substrátu. To jednak výrazne znižuje výrobné náklady a zároveň ponúka možnosť 

recyklácie oxidu uhličitého vznikajúceho pri priemyselnej výrobe.  
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Polyhydroxyalkanoáty (PHA) 

2.1.1 Definícia, popis chemickej štruktúry, klasifikácia 

Polyhydroxyalkanoáty sú mikrobiálne biopolyméry (biopolyestery kyseliny 3-, 4-, 5- a                

6-hydroxyalkánovej), nachádzajúce sa v niektorých mikrobiálnych bunkách v podobe 

organických inklúzií ako zdroj energie a uhlíku [1]. Boli objavené v roku 1925 francúzskym 

vedcom M. Lemoigne v baktérií Bacillus megaterium vo forme poly(3-hydroxybutarátu). Dnes 

poznáme vyše 90 gram-pozitívnych aj gram-negatívnych PHA-producentov za aeróbnych aj 

anaeróbnych podmienok [1]. V bakteriálnych bunkách bolo objavených už viac ako 150 

rôznych monomérov PHA [2]. Pre popis štruktúry PHA viď. Obrázok 1. 

 

 
Obrázok 1 – Štruktúra PHA, ak n = 1, R = methyl: poly(-3-hydroxybutyrát), R = vodík:                 

poly(-3-hydroxypropanát); n = 2, R = vodík: poly(-3-hydroxybutarát) atď. [1] 

     Klasifikácia PHA sa odráža od dĺžky ich vedľajšieho reťazca (od počtu atómov uhlíka 

v bočnom reťazci, Obrázok 2). Na základe toho sú delené na krátke (scl-PHAs = short chain 

length), s počtom atómov uhlíka 0-5, stredné (mcl-PHAs = medium chain length) s počtom 6-

14 atómov uhlíka a dlhé (lcl-PHAs = long chain length) s počtom uhlíkových atómov cez 14 

[3].  

 

 
Obrázok 2 – Príklad štruktúry PHA, kde 3HB = 3-hydroxybutarát, 3HV = 3-hydroxyvalerát (krátke 

postranné reťazce), 3HHX = 3-hydroxyhexanoát, 3HO = 3-hydroxyoktanoát atď. [1] 

     Na základe obsahu monomérnych jednotiek sa PHA delia na homopolymérne (obsahujúce 

iba 1 druh monopolyméru) a heteropolymérne (obsahujúce 2 a viac monopolymérnych 

jednotiek), taktiež známe ako kopolyméry, ktoré sú tvorené buď len scl/mcl monomérmi, alebo 

ich kombináciou [4]. 
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     Navyše sa pracuje aj s tzv. neobvyklými PHA, ktoré obsahujú vo vedľajšom reťazci 

nealkylovú skupinu, napríklad fenylovú, fenoxylovú, esterovú, epoxidovú, kyanidovú či iné 

skupiny. Pracuje sa s nimi najmä v oblasti materiálového inžinierstva a medicíny [5]. 

2.1.2 Fyzikálne-chemické vlastnosti, porovnanie vlastností s petrochemickými plastami 

Z dôvodu štruktúrnych rozdielov spôsobených rôznymi monomérmi tvoriacimi štruktúru PHA 

sa tieto výrazne líšia vlastnosťami, rozdiely sú viditeľné najmä medzi homopolymérmi 

a kopolymérmi [1]. Medzi významné chemické vlastnosti patrí nerozpustnosť vo vode, 

rozpustnosť v chloroforme, odolnosť voči hydrolýze, chiralita atómov uhlíka (skupina 

naviazaná na chirálnom uhlíku) u väčšiny PHA je jedným z hlavných faktorov určujúcich 

schopnosť biodegradácie, hoci sa v prírode PHA vyskytujú takmer striktne v R-konfigurácií [1, 

6]. Ďalšími sú hlavne podmienky daného prostredia a typ mikroorganizmu uskutočňujúceho 

rozklad molekuly (rôzne organizmy produkujú rôzne PHA-depolymerázy) [7]. Z hľadiska 

aplikácie v potravinárskom priemysle či medicíne je samozrejme veľmi dôležitá ich netoxicita 

a biokompatibilita [6]. Z fyzikálneho hľadiska PHA vykazujú piezoelektrické vlastnosti (sú 

schopné generovať elektrické napätie pri mechanickej záťaži), teplota skleného prechodu sa 

pohybuje v rozmedzí -50 až 4 °C, teplota topenia od 40 do 180 °C [6, 8]. Vlastnosti ako teplota 

degradácie polyméru, pevnosť v ťahu, modul pružnosti v ťahu či rýchlosť prenosu kyslíka sa 

veľmi líšia v závislosti na zložení monoméru [6].  

     Všeobecne sú scl-PHA vysoko kryštalické látky s malou pevnosťou v ťahu, najmä poly-3-

hydroxybutyrát (PHB), ktorý je najčastejšie sa vyskytujúci v prírode, majúci z 55-80% 

kryštalický charakter. PHB je z hľadiska odolnosti voči vlhkosti, nepriepustnosti voči plynom 

a teploty topenia veľmi podobný izotaktickému polypropylénu (i-PP teplota topenia v rozmedzí 

165-171 °C, PHB okolo 174 °C), používanému ako baliaci materiál. Nevýhodou PHB je tepelná 

nestabilita, teplota topenia je blízka teplote depolymerizácie (tepelnej degradácie) [10]. Mcl-

PHA majú amorfný a elastomerický charakter, vykazujú nízku mieru kryštalinity a nízke 

teploty topenia [6].  

     Kombináciou rôznych pomerov monomérov tvoriacich kopolymér (scl-scl alebo scl-mcl) 

vznikajú produkty o rôznych pružnostiach a pevnostiach v ťahu [11]. Usporiadanie 

monomérov má taktiež vplyv na vlastnosti výsledného kopolyméru, blokové kopolyméry si 

zachovávajú svoju elasticitu po dlhšiu dobu ako kopolyméry rovnakého zloženia, ale inej 

kompozície [12]. Sieťovanie (z angl. crosslinking) skupín na postrannom reťazci by mohlo 

taktiež dramaticky zmeniť charakter produktu [11]. Kombináciou všetkých vyššie spomenutých 

faktorov môže ponúknuť PHA možnosť vysokej variability z hľadiska fyzikálno-chemických 

vlastností a tým aj nasledovných aplikácií.  

2.1.3 Potenciálne aplíkácie PHA v jednotlivých odvetviach 

Možnosti aplikácie PHA úzko súvisia s ich vlastnosťami (Obrázok 3). Pri dostatočnej 

variabilite a práci s ich štruktúrou majú obrovský potenciál ako náhrady petrochemických 

plastov pri výrobe fliaš, pohárov, príborov a baliacich obalov v potravinárstve a mnoho iných. 

Po úprave metyl-esterifikáciou môžu slúžiť ako biopalivá [1].  



11 

2.1.3.1 Medicínske aplikácie 

Ich biokompatibilita môže byť dôležitým faktorom v pokroku biomedicíny, či už v oblasti 

tkanivového inžinierstva – bunky endothelia, hepatocyty a fibroblasty vykazujú podobné 

adhézne vlastnosti voči PHB a poly(3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyvalerát) (PHBV), ktoré by 

mohli slúžiť ako matrice na inkubáciu in vitro buniek ľudského tela [13]. PHA boli testované 

v kostnom tkanivom inžinierstve [14] a ako náhrady buniek srdcových chlopní bez 

dodatočných zápalových procesov [15], ako nosiče rôznych liekov tvoriac ich 

biodegradovateľný obal, či ako chirurgické nite či obväzy [1]. Vďaka svojim piezoelektrickým 

vlastnostiam môžu byť užitočné z hľadiska regenerácie poškodených častí nervovej sústavy ako 

nervové štepy [16]. 

 

 

Obrázok 3 – Vlastnosti PHA a z nich vyplývajúce aplikácie, prevzaté a upravené [11] 

2.2 Baktérie a PHA 

Ako už bolo spomenuté, dnes je známych viac ako 90 prirodzených PHA producentov a viac 

ako 150 PHA produktov (príklady viď. Tabuľka 1). Nachádzajú sa v bunkách v podobe 

intracelulárnych organických inklúzií (granúl) o veľkosti 0,2-0,5 μm vo forme polyesterového 

jadra obaleného fosfolipidmi a proteínmi [1]. Syntéza je väčšinou spojená s prítomnosťou 

bohatého externého zdroja uhlíka a zároveň s nedostatkom ostatných prvkov potrebných pre 

tvorbu biomasy a ich odbúravanie naopak s nedostatkom uhlíka [17]. Okrem tohto primárneho 

dôvodu však štúdie poukazujú aj na sekundárny priaznivý efekt PHA z hľadiska prekonávania 

stresových podmienok vyvinutých na daný mikroorganizmus či nepriaznivých podmienok 

prostredia [18]. Baktérie vyžadujúce pre tvorbu PHA redukované zdroje prvkov radíme do 1. 

skupiny, patria sem napríklad baktérie rodov Pseumodonas oleovorans či Cupriavidus necator, 

ide o podstatne početnejšiu skupinu prevažujúcu v prírode, do druhej skupiny nevyžadujúcej 

nedostatok živín, akumulujúcej PHA počas rastovej fázy patrí napríklad rekombinantná 

Esterichia coli [19, 20]. 
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Tabuľka 1 – Porovnanie produkcie PHA mikroorganizmami na základe rozdielnych faktorov – zdroj 

uhlíka, rekombinantnosť mikroorganizmu, limitujúceho faktoru. PHA/CDW = hmotnostný zlomok 

PHA na hmotnosť bunečnej sušiny. Prevzaté, upravené [1, 17, 21] 

Zdroj C Mikroorganizmus 
Druh 

kultivácie 

Druh 

PHA 

Limitujúci 

faktor 

PHA/CDW 

[%] 

Glukóza Bacillus cereus Vsádková scl N.A 47,9 

n-oktán 
Pseudomonas 

oleovorans GPo1 
Prítoková N.A N 33 

Palmový olej 
Pseudomonas 

aeruginosa IFO3924 
Vsádková mcl N 16-39 

Kajan indický - 

odpad 

Pseudomonas 

aeruginosa 
Vsádková N.A N.A 39 

Ryžové otruby 
Pseudomonas 

aeruginosa 
Vsádková N.A N.A 48 

Cukrová trstina 
Pseudomonas 

aeruginosa 
Vsádková N.A N.A 60 

Acetát Aktivovaný kal Vsádková scl P 37 

Acetát Aktivovaný kal Vsádková scl N 59 

2.2.1 Cyanobaktérie  

Cyanobaktérie (sinice) sú gram-negatívne prokaryotické organizmy, schopné fotoautotrofného 

rastu, oxidatívnej fosforylácie, čím sú výnimočné. Pôvodne boli dlho chybne radené k modro-

zeleným riasam, dnes taxonomicky patria do domény baktérií (Bacteria), tvoriac samostatný 

kmeň Cyanobacteria (Cyanophyta) [22]. V praveku (predprvohory) boli pravdepodobne 

primárnymi producentmi organickej hmoty a prvými organizmami uvoľňujúcimi kyslík do 

vtedy ešte bezkyslikatej atmosféry, čím sú zodpovedné za obrovský evolučný pokrok smerom 

k aeróbnym organizmom a rozvoju vyšších rastlín a živočíchov [23]. Sú považované za 

pôvodcov rastlinných chloroplastov v historickom vývojovom endosymbiotickom procese 

vzniku eukaryotických buniek. Sú povestné ich schopnosťou adaptácie na rôzne podmienky 

prostredia a viabilitu v teple, chlade, suchu, pri vyšších koncentráciách soli, nedostatku dusíka 

či vystavení osmotickému či UV stresu, vďaka čomu sa vyskytujú v takmer všetkých 

biotopoch, ako aj diferenciáciou buniek napríklad na heterocysty, arthrospory či hormogonie 

(viď. nižšie) [24].  

     Cyanobaktérie si zaslúžia špeciálnu pozornosť aj vďaka množstvu produktov ktoré 

vytvárajú. Sekundárne pigmenty, fykobilíny (fykocyanín a fykoerytrín), sú cenené najmä 

v potravinárstve, kozmetickom priemysle a využiteľné pri imunofluorescenčných technikách 

[25]. Sekundárny metabolizmus siníc navyše produkuje vyše 20 rôznych bioaktívnych zlúčenín 

s antibakteriálnymi (Borophycin), antivirotickými (Cyanovirin-N), antimykotyckými 

(Cryptophycin), antiprotozoickými či antialgeálnymi účinkami, ktoré sú vysoko špecifické voči 
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rôznym skupinám organizmov a majú teda veľký antimikrobiálny potenciál. Týchto látok je 

naozaj široké spektrum, produkované rôznymi radmi, ale najmä Oscillatoroales a Nostocales, 

mnohé pôsobia cytotoxicky, neurotoxicky, tumor-promotívne, enzým-inhibične, ale aj 

kardioaktívne, anti-nádorovo, cyanovirin-N dokonca vykazuje anti-HIV účinok [22].  

2.2.1.1 Morfológia 

Sinice sú v oblasti bunečnej štruktúry veľmi podobné baktériám, neobsahujú jadro ani 

membránové organely. Majú bunečnú stenu obsahujúcu peptidoglykán, často ohraničenú 

mucínovou pošvou, kapsulou či slizovou vrstvou. Vo vnútri bunečnej steny je typická bunečná 

membrána. Tieto znaky nahrávajú ich podobnosti s baktériami [26], prítomnosť glykogénu ako 

zásobného polysacharidu zase podobnosti s živočíchmi [22]. Ako už bolo spomenuté, pôvodne 

boli radené k modro-zeleným riasam, najmä kvôli obsahu chlorofylu, nie baktériochlorofylu 

a ich fotosyntetickej produkcií kyslíka pomocou dvojfotosystémového procesu, podobne ako 

riasy a vyššie rastliny, štruktúra bunky však jasne vykazuje prokaryotický charakter [27].  

     Cyanobaktérie sa vyskytujú v mnohých podobách. V dnešnej dobe sa rozlišuje 5 rôznych 

radov obsahujúcich 150 rodov a asi 2000 druhov (Tabuľka 2).  

 

Tabuľka 2 – Rady cyanobaktérií, ich charakteristika a príklady. Prevzaté, upravené [22, 27] 

Rad 
Charakteristika 

Príklady rodov 
Rozmnožovanie Morfologické znaky 

1. Chroococcales Pučanie,delenie 
Jednobunečné/kolónie, kokoidné 

bunky 

Aphanocapsa, 

Merismopedia, 

Chroococcus, 

Synechocystis 

2. Pleurocapsales Baeocyty 
Jednobunečné/kolónie, kokoidné 

bunky, pseudofilamenty 

Chroococcidiopsis, 

Pleurocapsa 

3. Oscillatoriales Trichómy 
Filamenty, bez heterocýst či akinét 

(arthrospór) 

Oscillatoria, 

Lyngbya, 

Microcoleus 

4. Nostocales 
Trichómová 

fragmentácia 

Filamenty, heterocysty, niektoré rody 

falošné vetvenia, v jednej rovine 

Anabaena, Nostoc, 

Scytonema 

5. Stigonematales 
Trichómová 

fragmentácia 

Rozvetvené filamenty, rozvetvené vo 

viacerých rovinách, heterocysty 

Fisherella, 

Stigonema, 

Westiella 

 

     Všetky druhy siníc obsahujú chlorofyl a, väčšina produkuje aj už spomínaný modrý 

pigmentový proteín druhu fykobiliproteínov, fykocyanín, ako aj alofykocyanín, ktoré farbia 

bunky charakteristicky modro-zeleno. Mnohé obsahujú aj fykoerytrín, farbiaci na 

červeno/čierno. Tieto proteíny sa nachádzajú v tzv. fykobilizómoch v membránach tylakoidov 

a slúžia pri prenose svetelnej (excitačnej) energie do reakčných centier fotosystému II. Bunky 

ďalej často obsahujú centroplazmy, obsahujúce komplexne zloženú kruhovú DNA, často vo 
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viacerých kópiách, glykogénové granule (zdroj C), cyanofycínové granule, obsahujúce arginín 

a kyselinu asparagovú ako zdroj dusíka, karboxyzómy a polyfosfátové granule, či plynové 

vakuoly [27]. 

     Mnohé sinice tvoriace filamenty (vlákna) sú schopné diferenciácie, tvoria rôzne druhy 

buniek zohrávajúce špeciálne fyziologické, reprodukčné či ekologické úlohy. Najznámejšou je 

takzvaný heterocyt, často označovaný ako heterocysta, jedná sa o hrubo-stennú bunku, 

vytváranú radmi Nostocales a Stigonematales a ide o bunku obsahujúcu enzým nitrogenázu pre 

fixáciu dusíku, konkrétne premenu dusikatého plynu na amónny katión a následne na 

aminokyselinu. Viaceré druhy nevytvárajúce heterocysty sú taktiež známe dusikatou fixáciou, 

tento bunečný typ teda nie je nutnou prerekvizitou pre aktivitu nitrogenázy [27]. 

     Okrem heterocýst prebieha diferenciácia aj na akinéty (arthrospóry), ktoré vznikajú pri 

nepriaznivých podmienkach prostredia, ide o bunečnú reorganizáciu, ktorá umožňuje siniciam 

prežiť v sedimentoch až desiatky rokov. Niektoré druhy, napríklad Nostoc tvoria hormogonie, 

ide o bunky pospájané slizom pre reprodukciu, Pleurocapsales sa zase rozmnožujú baeocytmi, 

kedy sa dcérske bunky hromadia v materskej až do jej prasknutia [27]. 

2.2.1.2 Fyziológia a metabolizmus 

Cyanobaktérie spolu s prochloroaceae sú jediné prokaryoty, zdieľajúce fotosystémy I a II, 

zároveň sú schopné aj anaeróbneho metabolizmu, s rôznymi archeami zase zdieľajú schopnosť 

využívať síru pre anaeróbne dýchanie bez prístupu svetla [28]. Fotosyntetizujú aeróbne 

využívaním vody ako donoru elektrónov za produkcie kyslíka, niektoré druhy však dokážu 

utilizovať ako donor anaeróbne aj sulfán (či dokonca tiosulfát či molekulový vodík) 

a premieňať ho na elementárnu síru. Sú teda schopné prežiť podmienky s nedostatkom kyslíka 

a koncentrácie sulfánu toxické pre eukaryotické riasy [27, 29]. Ďalej sa vyskytujú aj 

fotoheterotrofné, chemoheterotrofné druhy schopné fixácie dusíku za aeróbnych či 

anaeróbnych podmienok [29].  

     Proteínové komplexy v membránach tylakoidov sú zodpovedné za transport elektrónov 

v prípade fotosyntézy aj dýchania. Fotosystém II využíva svetelnú energiu na tvorbu elektrónov 

z vody, ktoré sú potom premiestňované pomocou vo vode rozpustných prenášačov 

plastocyanínu a cytochrómu c553 na vnútornú stranu membrány tylakoidu. Následne je 

fotosystém I tvorený chlorofylom redukovaný, čo vedie k redukcií NADP, čím vzniká 

v membráne tylakoidu protónový gradient poháňajúci syntézu ATP pomocou ATP syntetázy. 

Novovzniknutý redukovaný NADPH je súčasťou fixácie uhlíka, tok elektrónov z NADPH pri 

dýchaní je vyvážený aktivitou sukcinát dehydrogenázy [26]. 

      Viac ako štyri desaťročia bol chybne známy fakt, že cyanobaktérie obsahujú neúplný 

Krebsov (citrátový, TCA) cyklus, čo bolo prisudzované nedostatku funkčnej 2-oxoglutarát 

dehydrogenázy (Obrázok 4) [30]. Ďalej bolo predpokladané, že aspartát-transaminačné reakcie 

alebo glyoxalátový skok (z angl. glyoxylate shunt) zodpovedali za dokončenie cyklu [31]. Na 

základe týchto faktov sa predpokladalo, že depolymerizácia PHA bunkou prispievala 

k metabolizmu len minimálne a molekuly acetyl-CoA vznikajúce v tomto procese teda nie sú 

využívané ani na produkciu veľkého množstva energie ani pre tvorbu bunečných zložiek [32]. 

Tieto tvrdenia sa nedávno ukázali byť nepravdivými na základe objavu u druhu Synechococcus 

sp. PCC 7002, u ktorých bola táto neúplnosť cyklu objasnená aktivitou 2-oxoglutarát 

dekarboxylázy a sukcinyl semialdehyd-dehydrogenázy, ktorých prítomnosť je známa 



15 

u mnohých druhov siníc [33]. U Synechocystis sp. PCC 6803 bol navyše objavený ďalší skok, 

využívajúci dekarboxyláciu glutamátu na γ-aminobutyrát, ktorý sa následne aktivitou 

aminotransferázy mení na už spomínaný sukcinil semialdehyd [34]. Tieto nedávne objavy 

poukazujú na nutnosť ďalšieho preskúmania metabolizmu cyanobaktérií pre optimalizáciu 

procesu výroby PHA [35]. 

 

 
Obrázok 4 – Priebeh Krebsovho cyklu u cyanobaktérií, modifikovaný cyklus neobsahuje bod 5, ktorý 

je nahrádzaný reakčnými bodmi 10-14, prevzaté, upravené. [33, 34, 35, 36] 

Cyanobaktérie sú jediné oxygénne mikroorganizmy, ktoré dokážu zároveň fixovať dusík. 

Proces fixovania dusíku je inhibovaný kyslíkom [37] a teda fakt, že sinice sú aeróbne 

organizmy a zároveň pri fotosyntéze uvoľňujú kyslík znamená, že si museli počas evolúcie 

vyvinúť mechanizmy pre zachytávanie dusíku. Spôsob, akým tento problém obišli je efektívna 

separácia jednotlivých procesov, jednak priestorovo, ale aj časovo. Fixácia uhlíka, kyslíka 

(oxidu uhličitého) prebieha počas dňa, zatiaľ čo dusík je zachytávaný v noci [38]. U druhov 

vytvárajúcich filamentá prebieha fixácia dusíku u anaeróbnych heterocýst aj cez deň [26]. 

Väčšina siníc sú vodné mikroorganizmy, nevyžadujúce použitie pevného média, čo je ďalším 

ekonomicky výhodným faktorom. Na svoj vývin potrebujú makronutrienty – fosfor a dusík, 

horčík, sodík, draslík a vápnik, mikronutrienty železo, mangán, zinok, molybdén, kobalt a meď 

[39]. Prítomnosti železa je prisudzovaná zvýšená miera fotosyntézy a fixácie dusíku, 

prítomnosť molybdénu zase zvyšuje rýchlosť fixácie uhlíku. Vyššia hladina zinku je 

u niektorých druhov spájaná s väčšou produkciou toxínov [26]. Sinice môžu byť úspešne 

kultivované v odpadných vodách s vysokým obsahom fosforu a dusíku [39]. 

2.2.1.3 Viabilita a stresory 

Slnečné UV-B žiarenie ovplyvňuje DNA a proteínovú štruktúru cyanobaktérií, ich pigmentáciu 

a viaceré metabolické aktivity, vrátane fotosyntézy, fixácie dusíka, príjmu oxidu uhličitého, 



16 

aktivity 1,5-bisfosfát karboxylázy a oxygenázy, bunečnej morfológie, rastu či vzplýnavosti 

[40]. Vykazujú vysokú toleranciu voči UV žiareniu, využívajúc pritom 4 mechanizmy na 

elimináciu alebo zmiernenie účinku tohto najreaktívnejšieho podvodného typu slnečnej 

radiácie. Niektoré druhy sa chránia výberom vhodného prostredia – v hustých rastlinných 

porastoch, v piesku pod povrchom alebo v tzv. metalimnione (skočná vrstva, v ktorej teplota 

prudko klesá, rýchlejšie než vo vrstve nad ňou či pod ňou). Mnohé druhy (Nostoc punctiforme 

ATCC 29133, Scytonema sp.) obsahujú ochranné UV vrstvy tvorené scytonemínom (absorpcia 

v oblasti vlnovej dĺžky UV-A) a aminokyselinu obdobnú mycosporinu (absorpcia v oblastni 

UV-B). Všetky druhy navyše produkujú už spomenuté fykobiliproteíny a karotenoidy, 

napríklad β-karotén, myxoxantofyl, echinenón, osciloxantín a kantaxantín, ktoré efektívne 

odbúravajú reaktívne kyslíkové druhy (z angl. reactive oxygen spieces = ROS) vznikajúce 

vystavením UV žiareniu [27, 40]. V boji proti ROS im napomáhajú aj viaceré enzymatické 

ochranné mechanizmy, ako napríklad aktivita superoxid dizmutázy a mechanizmy opravujúce 

poškodené proteíny a DNA. Všetky tieto mechanizmy v spolupráci s viacerými kópiami 

vlastného genómu sú pravdepodobne zodpovedné za ekologický úspech siníc v rôznych 

prostrediach vystavených priamemu slnečnému žiareniu [27].  

     Podľa Brocka, cyanobaktérie vo všeobecnosti nedokážu rásť v pH nižšom než 4 až 5 [41]. 

Väčšina druhov je práve alkalofilných, majúc pH optimum v rozmedzí 7,5 až 10 [42]. Hodnota 

pH ovplyvňuje ich rast aj nepriamo, napríklad spolu s teplotou ovplyvňovaním rozpustnosti 

oxidu uhličitého. Obecné najvhodnejšie pH pre maximálny rast nie je možné vo všeobecnosti 

určiť, závisí na konkrétnom kmeni [43]. 

     Rovnako sa nedá generalizovať ani optimálna teplota, kryofilné kmene sú schopné rastu od 

4 °C, zatiaľ čo niektoré termofilné rody zvládajú až 75 °C (napr. Synechococcus lividus) [44]. 

Vyššie teploty sú prospešné z hľadiska zrýchlených metabolických premien a nižšieho rizika 

kontaminácie, termofily produkujúce PHA sú však vzácne a ich kultivácia je ekonomicky 

náročnejšia [43]. 

     Koncentrácia soli najvýraznejšie ovplyvňuje fixáciu dusíka, ďalej fotosyntézu, u druhov 

adaptovaných na jej zvýšenú koncentráciu je často pozorovaná zvýšená respirácia [45, 46]. 

Fotosyntéza u niektorých druhov klesá vplyvom zníženej syntézy chlorofylu a (Synechocystis 

sp. PCC 6803) [47], rovnako klesá aj proteosyntéza [48]. Zvýšená hladina soli však môže byť 

ďalším faktorom ovplyvňujúcim kontamináciu, halofilné rody by mohli byť vhodné pre 

dlhodobé kontinuálne kultivácie aj v otvorených bioreaktorových systémoch [49].  

2.2.2 Cyanobaktérie a PHA 

Cyanobaktérie dokážu akumulovať PHA za fotoautotrofných, mixotrofných alebo 

heterotrofných rastových podmienok za prítomnosti rôznych substrátov ako acetát, glukóza, 

propionát, valerát, 1,4-butándiol, γ-butyrolaktón atď. Táto schopnosť je známa už od roku 1966 

[35]. V závislosti na bunečnej biomase a objemovej produktivite je však ich schopnosť tvoriť 

PHA podstatne nižšia než u běžných heterotrofních producentov a preto sa s nimi v dnešnej 

dobe nepočíta ako s priemyselnými producentmi, čo môže byť samozrejme ovplyvnené 

rôznymi genetickými modifikáciami, novými technikami kultivácie a izolácie, vývojom 

pokročilého fotobioreaktoru či aplikáciou účinných a udržateľných downstreamových 

procesov. Ich výhodou ako fotoautotrofných organizmov je však veľká objemová produktivita, 

jednoduchá manipulácia, nízke riziko kontaminácie a hlavne nízke náklady. [43] Zapojením 
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cyanobaktérií recyklujúcich CO2 by zároveň mohlo pomôcť regulovať emisie skleníkových 

plynov vypúšťaných do atmosféry priemyslom [35]. 

     Produkcia PHA sinicami je atraktívna najmä z hľadiska nízkej náročnosti na zdroj uhlíka, 

teda z ekonomického hľadiska. Rozsah cyanobakteriálnych druhov schopných produkcie PHA 

sekundárnym metabolizmom, fixáciou oxidu uhličitého sú predmetom skúmania. Napríklad 

skupina Bhati a kolektív skúmala 25 rôznych druhov z 19 rôznych rodov, z ktorých 20 

vykazovalo prítomnosť polymérov, čo poukazuje na druhovú špecifitu tejto syntézy, nie 

vlastnosť celého kmeňa [50].  

2.2.2.1 Metabolizmus PHA u cyanobaktérií 

Biosyntetická dráha smerujúca k produkcií PHA nie je príliš rozdielna u heterotrofných 

a fotoautotrofných prokaryotov [51]. Táto dráha obsahuje tri hlavné enzymaticky katalyzované 

reakcie, konkrétne ide o enzýmy 3-ketotiolázu, acetoacyl-CoA reduktázu a PHB syntázu 

(Obrázok 5) [52]. Prvým krokom je Claisenova kondenzačná reakcia, kde sa dve molekuly 

acetyl-CoA správajú ako prekurzor pre syntézu acetoacetyl-CoA v prítomnosti β-ketotiolázy. 

Acetoacetyl-CoA je premenený na R-3-hydroxybutyryl-CoA enzýmom acetoacetyl-CoA 

reduktázou za prítomnosti NAD(P)H. Nakoniec PHB syntáza katalyzuje začlenenie 

novovzniknutej monomérnej jednotky (R-3-hydroxybutyryl-CoA) do vznikajúceho 

polymérneho reťazca PHB [39, 53]. 

 

 

Obrázok 5 – Metabolická dráha vzniku a predpokladaného rozkladu PHB, prevzaté a upravené [39] 

2.2.2.2 Genetické pozadie enzýmov 

Sú známe štyri typy PHA syntáz, prvá trieda je kódovaná phaC génmi a jej molekuly sú 

relatívne veľké (64 kDa), katalyzuje syntézu scl-PHA. Druhá trieda je rovnako kódovaná 

génom phaC, veľkosťou okolo 63 kDa, polymerizuje vznik mcl-PHA. Tretia trieda PHA syntáz 

je heteromérna, skladajúca sa z dvoch podjednotiek phaC a phaE, obe veľké zhruba 40 kDa, 

vyžadujúce koexpresiu. Katalyzuje vznik mcl/scl-PHA [54].  Štvrtá trieda sa skladá 

z podjednotiek phaC a phaR a je typická pre rody Bacillus. Genómová analýza Synechocystis 

sp. PCC 6803 ukázala prítomnosť génov phaC a phaE, vykazujúce výrazné sekvenčné 

podobnosti s anoxygénnymi fialovými sírnymi baktériami Thiocystis violacea, Chromatium 

vinosum a Thiocapsa pfennigii, ktoré obsahujú PHA syntázy tretej triedy [55]. Enzým                   
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β-ketotioláza je kódovaný phaASyn génom, acetoacetyl-CoA reduktáza zase génom phaBSyn, 

ktoré sú navzájom kolineárne a taktiež koexpresované, podrobná fylogenetická analýza 

poukázala na pôvod týchto dvoch génov z γ-podkmeňa proteobaktérií [56]. Posledné výskumy 

zameriavajúce sa na aktivitu PHA syntázy u Synechocystis sp. PCC 6803 poukazujú na 

špecifickú aktivitu PhaCE podobnú ako u PHA syntáz prvej triedy, ktoré sa často vyskytujú 

u najbežnejších PHA producentov, vyvracajú teda dohady, že nízka produkcia PHA 

cyanobaktériami je spôsobená nedostatočnou aktivitou PHA syntázy [49, 57]. 

2.2.2.3 Regulačné mechanizmy metabolizmu cukrov 

Regulačné mechanizmy katabolických procesov siníc stále nie sú dostatočne preskúmané. 

Metabolity katabolizmu cukrov sú prekurzormi pre tvorbu PHA a pochopenie regulácie 

metabolizmu týchto zdrojov uhlíka by teda mohlo výrazne zvýšiť produkčnú schopnosť PHA 

cyanobaktériami [35]. Príkladmi sú transkripčné regulátory ako sigma faktor RNA polymerázy 

(SigE) či regulátor odpovede (z angl. response regulator – Rre37), ktoré sa podieľajú na 

odbúravaní cukrov u Synechocystis sp. PCC 6803 [58, 59]. 

     Sigma faktor je podjednotkou RNA polymerázy, ktorá je nevyhnutná pre rozpoznanie 

promotéru DNA a iniciáciu transkripcie. Baktérie väčšinou obsahujú viacero sigma faktorov 

a rôzne ich využívajú v prípade potreby zmeny špecifity RNA polymerázy v rôznych 

podmienkach prostredia a štádiách vývoja. Existujú 2 skupiny sigma faktorov – prvá skupina 

je nevyhnutná pre život bunky, je súčasťou transkripcie väčšiny génov počas exponenciálnej 

rastovej fázy. Druhá skupina rozpoznáva iba niektoré druhy promotérov a patrí sem aj SigE, 

ktorého expresia súvisí najmä s nedostatkom dusíka a ovplyvňuje katabolizmus cukrov [24]. 

Reguluje génovú expresiu súvisiacu s katabolizmom glykogénu, vrátane glykogén fosforylázy, 

izoamylázy a oxidatívneho pentóza-fosfátového cyklu (z angl. oxidative pentose phosphate 

pathway - OPPP), zahrňujúceho glukóza-6-fosfát dehydrogenázu, pozitívneho regulátora tejto 

dehydrogenázy, 6-fosfoglukonát dehydrogenázy a transaldonázy. Navyše aktivuje gény phaA, 

phaB, phaC aj phaE súvisiace s tvorbou PHA [59]. 

     Regulátory odpovedí taktiež súvisia s reguláciou transkripcie v súvislosti so signálmi 

z okolitého prostredia baktérie. Rre37 je u Synechocystis sp. PCC 6803 indukovaný 

nedostatkom dusíka a reguluje expresiu génov súvisiacich s katabolizmom cukrov 

a metabolizmom dusíka [59]. 

     Nadmerná expresia SigE a Rre37 vyústila k zvýšenej tvorbe PHA u cyanobaktérií [35]. 

Nadmerná expresia SigE zvýšila transkripciu génov OPPP, metabolizmu glykogénu 

a pozmenila hladiny rôznych metabolitov, ako napríklad acetyl-CoA, citrát a sukcinát 

v citrátovom cykle, čo ako dôsledok zvýšilo produkciu PHB pri nedostatku dusíka [35, 58]. 

Ďaľšie zvýšenie produkcie PHB by mohlo byť dosiahnuté odstránením H podjednotky Mg-

chelatázy, ktorá funguje ako anti-σ faktor SigE, zabraňuje jej aktivite v prítomnosti svetla [35, 

60, 61]. 

2.2.2.4 Limitácia makronutrientov a ďalšie faktory ovplyvňujúce tvorbu PHA 

Odpoveď cyanobaktérií na nedostatok biogénnych prvkov v ich okolí býva špecifická, 

vyvolaná nedostatkom jedného prvku, alebo všeobecná, vyvolaná nedostatkom rôzneho počtu 

prvkov. Do prvej skupiny patrí zvýšená syntéza špecifických transportných systémov 

a enzýmov, ktoré katalyzujú premenu nevyužiteľných foriem daného prvku na 
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metabolizovateľné. Druhá kategória zahŕňa zmeny v bunečnej morfológií, vnútrobunečných 

výživových zásobách a zmeny rôznych biologických procesov, vrátane fotosyntézy [62, 63]. 

     Nedostatok fosforu či dusíka u siníc vyvoláva zmeny smerujúce k tvorbe PHA [35], najmä 

pri nepomere C:N a NADPH:ATP [35, 64].  

     De Philippis s kolegami vsádkovo, fotoautotrofne kultivovali Spirulina maxima [64]. Vo 

vývážených podmienkach, deficiencií dusíka a fosforu neprekročilo množstvo PHA hranicu 50 

μg/g CDM (z angl. Cell Dry Matter). Dlhodobou deficienciou dusíka bolo množstvo PHA 

zvýšené na 7 mg/g CDM, po vyčerpaní vnútrobunečných rezerv fosforu a limitovaní 

mimobunečného fosfátu bola dosiahnutá hranica 12 mg/g CDM. Výrazným podporením 

fotosyntézy náhlym zvýšením intenzity osvetlenia, či zmenou teploty kultivácie na 18 °C došlo 

k zastaveniu tvorby PHA a zvýšeniu tvorby glykogénu [49, 64].  

     K zaujímavým zisteniam prišli v spolupráci aj Sharma a Mallick, skúmajúc rod Nostoc 

muscorum [65]. V stacionárnej fáze rastu získali 86 mg/g CDM, v lag fáze 41 mg/g 

a v exponenciálnej fáze 61 mg/g CDM. Nízke hladiny pH, neustále osvetlenie či použitie 

kombinácie rôznych zdrojov dusíka (amónny katión, dusičný anión) negatívne ovplyvnili 

tvorbu PHB, zatiaľ čo obmedzenie hladiny fosfátu ju podporilo [49, 65].  

     Skupina okolo Pandu zase skúmala Nostoc muscorum a Spirulina platensis, pri deficiencií 

fosfátu, obzvlášť so zameraním na úlohu zásob vnútrobunečného fosfátu (z angl. Intracellular 

Phosphate Pool - IPP) a alkalické fosfatázy a ich vplyvu na tvorbu PHA [66]. U kmeňa N. 

muscorum dosiahla hladina PHB 227 mg/g CDM za 4 dni pri deficiencií fosfátu za zníženia 

IPP o 0,02 μM a maximálnej aktivite fosfatázy. Sp. platensis dosiahla maximálnu aktivitu 

enzýmu až v 30. deň a hladina PHB bola relatívne nízka, iba 35 mg/g CDM v 60. deň fosfátovej 

deficiencie. Tento kmeň teda vykazuje výrazne nižšiu citlivosť na tento druh stimulu [49]. 

Prídavok exogenného NADPH pri nedostatku fosfátu zvýšil obsah PHB v 10, 20 aj 30 dňových 

kultúrach, čo poukazuje na úlohu biosyntézy PHA regenerovať redukčné systémy (premena 

NADH na NAD+) a zároveň dokazuje, že nedostatočné množstvo NADH je spôsobené 

vysokým IPP [49]. Zaujímavým zistením je aj to, že v kultúrach kultivovaných pri fosfátovej 

deficiencií po dobu 60 dní prídavok NADH nestimuloval zvýšenú produkciu PHA, čo 

naznačuje, že systém pre syntézu PHB nemusí byť plne funkčný pri dlhodobom nedostatku 

fosfátu. Fosfátová deficiencia teda zvyšuje tvorbu PHB u cyanobaktérií, ale nízky IPP musí byť 

dosiahnutý skôr, než dôjde k poškodeniu enzymatického aparátu pre syntézu PHB [49, 66].  

     Rôzne cyanobakteriálne kmene vykazujú teda rôznu odpoveď na tento druh stresu pri 

rôznych podmienkach, ako sú hodnota pH, cykly svetlo-tma, intenzita osvetlenia, teplota ai.  
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Obrázok 6 – Kompletný metabolizmus PHA u cyanobaktérií spojený s fotosyntézou, CBB cyklom 

(Calvin-Benson-Bassham), enzýmami a génmi zodpovednými za jednotlivé metabolické kroky (modrou 

gény so zvýšenou expresiou, červenou potlačené gény). Prevzaté a upravené [67]. 

2.3  Prietoková cytometria 

Prietoková cytometria je analytická metóda, ktorá umožňuje rýchlu viacparametrovú analýzu 

buniek v roztoku na úrovni individuálnej bunky (tzv. single cell analysis) [68, 69]. Každá 

častica (bunka) je analyzovaná pomocou jedného/sústavy laserov, filtrov, fotonásobičov 

a detektorov. Jedná sa o veľmi účinnú metódu s širokým spektrom uplatnenia, od imunológie, 

virológie, patológie až po molekulárna biológiu [69]. 

2.3.1 Priebeh analýzy 

Klasický cytometer sa skladá z troch častí: z fluidnej, optickej a elektronickej. Fluidná časť je 

tvorená prietokovou celou, tá sa skladá z centrálneho jadra kapilárneho tvaru vo vnútri plášťa 

s nosnou izotonickou kvapalinou [68, 70, 71]. Zriedený roztok buniek je privádzaný do 

centrálneho jadra, odkiaľ sú zachytávané prúdom nosnej kvapaliny. Tá svojím parabolickým 

prúdením bunky zoraďuje rovnomerne za sebou, vytvárajúc efekt tzv. hydrodynamickej 

fokusácie a zabezpečuje rovnomernú analýzu každej bunky v optickej a elektronickej časti, 

zatiaľ čo nemení jej tvar, má vplyv iba na jej orientáciu [68, 70, 71].  

     Optická časť (Obrázok 7) je tvorená lasermi emitujúcimi monochromatické žiarenie, ktoré 

je buď rozptýlené, alebo pohltené a následne fluorescenčne opäť vyžiarené. Signály vznikajúce 

rozptylom sú snímané priamym detektorom, ktorý sa nachádza v rozmedzí 160-180° vzhľadom 

na laserom emitované žiarenie, snímajúcim priamy rozptyl (z angl. forward scatter) a bočným 

detektorom v uhle 90°, snímajúcim bočný rozptyl (z angl. side scatter) [68, 71]. Fluorescenčný 

signál prechádza filtrami prepúšťajúcimi len žiarenie s určitou vlnovou dĺžkou na detektory, 

ktoré pri kontakte s časticami žiarenia generujú elektrický signál v podobe prúdu, ktorý je 



21 

zosilovačmi a konvertormi modifikovaný na merateľnejšie hodnoty a spracovávaný 

v elektronickej časti [68, 70, 71]. 

     Elektronická časť je tvorená systémom konvertujúcim analógové svetelné signály na 

digitálne signály spracovateľné v počítači. Intenzita týchto signálov je meraná na relatívnej 

škále väčšinou tvorenej 256 alebo 1024 prírastkami (z angl. increment), nazývanými aj kanály. 

Špecializované programy potom vynesú konvertované signály graficky do histogramu 

(Obrázok 8) ako závislosť počtu buniek na intenzite signálu alebo dvojfarebného grafu, kde osi 

zobrazujú intenzitu danej farby a počet buniek je vyjadrený bodmi v grafe o rôznej hustote [70]. 

 

Obrázok 7 – Optická časť prietokového cytometra, fluorescenčné signály PerCP = peridin chlorophyll 

protein (červené svetlo), PE = phycoerythrin (oranžové sv.), FITC = fluorescein isothiocyanate 

(zelené sv.). Prevzaté, upravené [70]. 

 
Obrázok 8 – Príklad histogramu vyhodnoteného analýzou prietokovým cytometrom, jedná sa o živú 

kultúru (peak odpovedajúci intenzite 105 predstavuje mŕtve bunky) farbenú pomocou SYTOXTM Blue 

Dead Cell Stain, V4-A je číslo kanála odpovedajúceho emisnému maximu farbiva 
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2.3.2 Fluorescenčné sondy 

Fluorescenčné sondy (fluorochrómy/fluorofory), sú farbivá absorbujúce a emitujúce žiarenia 

o rôznych vlnových dĺžkach v závislosti na energií, ktorá sa stratila pri návrate elektrónov na 

ich základnú hladinu. Tento jav je spojený s prvotným ožiarením fluoroforu svetlom 

o špecifickej vlnovej dĺžke, emitované žiarenie má väčšiu vlnovú dĺžku a teda nižšiu energiu 

než pôvodné žiarenie vyvolávajúce fluorescenciu (laser) [70]. Fluorescenčných sond existuje 

veľké množstvo, fungujúcich na rôznych princípoch, väčšinou sa viažu na aminokyseliny, 

peptidy, proteíny alebo nukleové kyseliny [73]. Výber a optimalizácia použitého fluoroforu je 

veľmi dôležitá a do úvahy sa berie mnoho parametrov ako: absorpčné a emisné maximum, 

molárny extinkčný koeficient, kvantový výťažok fluorescencie atď. [72, 73].  

2.3.2.1 Fluoresceín diacetát (FDA) 

Ide o acetylovaný derivát zeleného fluorescenčného farbiva fluoresceínu. Naviazanie 

acetylových skupín spôsobuje, že farbivo stráca svoje fluorescenčné vlastnosti, ale zároveň mu 

udeľuje schopnosť pasívne difundovať cez fosfolipidovú dvojvrstvu. Po preniknutí do 

cytoplazmy nešpecifické aktívne esterázy živých buniek deacetylujú molekulu za vzniku 

fluoresceínu a kyseliny octovej alebo acetaldehydu (Obrázok 9). Kladné skupiny fluoresceínu 

ho potom zadržiavajú v bunke, retenčný čas závisí na type bunky a rôznych vlastnostiach 

prostredia [74]. Excitačné maximum FDA odpovedá vlnovej dĺžke 498 nm, emisné maximum 

517 nm [75]. 

 

Obrázok 9 – Premena fluoresceín diacetátu. Prevzaté, upravené [76] 

2.3.2.2 SYTOXTM Blue Dead Cell Stain 

SYTOX™ Blue dead cell stain je vysoko-afinitné farbivo viažúce sa na nukleové kyseliny, 

ktoré jednoducho preniká do buniek s porušenými plazmatickými membránami, ale cez 

neporušené nepreniká. Po krátkej inkubácií nukleové kyseliny mŕtvych buniek po ožiarení 

fialovým laserom o vlnovej dĺžke 405 nm excitujú modré žiarenie [77].  

 

 
Obrázok 10 – Fluorescenčné spektrum SYTOXTM

 , modrou excitačné, červenou emisné. Prevzaté, 

upravené [77] 
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3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

3.1 Použité mikroorganizmy, chemikálie a prístroje 

3.1.1 Použité mikroorganizmy 

V tejto práci sa pracovalo s kmeňmi Synechocystis sp. PCC 6803 a Synechocystis salina 

CCALA 192, ktoré boli poskytnuté partnerskou výskumnou skupinou pod vedením Ass. Prof. 

Ines Fritz, PhD pracujúcou v University of Natural Resources and Life Sciences (Universität 

für Bodenkultur – BOKU, Wien), Vienna, Institute of Environmental Biotechnology, Tulln an 

der Donau, Rakúsko. 

3.1.2 Použité chemikálie 

1,4-butándiol, Sigma-Aldrich s. r. o. 

Acetát sodný, Lach-Ner, s. r. o. 

Acetón, Sigma-Aldrich s. r. o. 

Dusišnan sodný, Sigma-Aldrich s. r. o. 

Dusičnan železitý nonahydrát, Lach-Ner s. r. o. 

Dihydrogenfosforečnan draselný, Lach-Ner s. r. o. 

Etanol absolut., Sigma-Aldrich s. r. o. 

Fluoresceín diacetát, Sigma-Aldrich s. r. o. 

Hydrogenfosforečnan draselný, Sigma-Aldrich s. r. o. 

Hydrogenfosforečnan sodný dihydrát, PENTA s. r. o. 

Hydroxid sodný, Lach-Ner s. r. o. 

Chlorid draselný, Lach-Ner, s. r. o. 

Chlorid sodný, Lach-Ner s. r. o. 

Chlorid vápenatý dihydrát, LACHEMA a.s. 

Chloroform, Sigma-Aldrich s. r. o. 

Kyslina sírová, Sigma-Aldrich s. r. o. 

Kyselina benzoová, Sigma-Aldrich s. r. o. 

Metanol pre plynovú chromatografiu, Sigma-Aldrich s. r. o. 

Uhličitan sodný, Lach-Ner s. r. o. 

Peroxid vodíka 30%, Lach-Ner s. r. o. 

Propionát sodný, Sigma-Aldrich s. r. o. 

Síran horečnatý heptahydrát, Sigma-Aldrich s. r. o. 

Stopové prvky (TES, z angl. Trace Elements Solution), zloženie uvedené nižšie, BOKU, Tulln 

an der Donau 

SYTOXTM Blue Dead Cell Stain for flow cytometry, Thermo Fisher Scientific 

γ-butyrolaktón, Sigma-Aldrich s. r. o. 

Všetky použité chemikálie boli v čistote p.a. a vyššej. 

3.1.3 Použité prístroje 

Analytické váhy, Boeco 

Centrifúga MIKRO 200, Hettich  

ELISA reader ELx808, BioTek 

Laminárny box Aura mini, BioAir 
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Prietokový cytometer NL-2000, Cytek Biosciences, Cytek Flow Cytometry Products 

Vortex, Heidolph Reax Top 

Predvážky EW 620-3NM, Kern 

Trepačka SHO-2D, Witeg Germany 

UV/VIS Spektrofotometer „Nanophotometer Pearl“, Implen 

Magnetická miešačka Magnetic Stirrer MMS-3000, BioSan 

pH meter pH 50+ DHS, XS Instruments 

Lampa MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40 

3.2 Kultivácia cyanobaktérií 

Kultúry použitých cyanobakteriálnych kmeňov boli kultivované v Erlenmayerových bankách 

o objeme 250 ml v 120 ml Média 22O ktorého zloženie je uvedené nižšie. Pred každým 

preočkovaním boli Erlenmayerove banky spolu s médiom vysterilizované v tlakovom hrnci 

s uzavretým ventilom po dobu 30 minút a výkonom 1800 W. Po vychladnutí bolo následne do 

200 ml Média 22O v laminárnom boxe napipetovaných 5 ml pôvodnej kultúry, Erlenmayerova 

banka bola sterilne uzavretá a umiestnená na trepačku pod zdrojom svetla. Kultivácia 

prebiehala pri teplote 23-26 °C, pri svetelnom režime 16 hodín svetlo, 8 hodín tma a pri intenzite 

trepania 85 rpm. Pôvodné kultúry boli dodané partnerskou skupinou z Institute of 

Environmental Biotechnology, Tulln an der Donau, Rakúsko v Erlenmayerových bankách. 

 

Zloženie Média 22O: 

• NaNO3    0,450 g  

• Fe(NO3)3 · 9H2O   0,025 g  

• MgSO4 · 7 H2O   0,100 g  

• CaCl2 · 2H2O    0,600 g  

• TES     1,500 ml  

• Na2CO3   0,200 g  

• K2HPO4   0,080 g 

• Destilovaná voda  1000 ml  

 

Zloženie TES: 

• H3BO3    0,509 g  

• CuSO4 · 5H2O   0,150 g  

• KI    0,181 g  

• FeCl3 · 6H2O   0,293 g  

• MnSO4 · H2O   0,296 g  

• Na2MoO4 · 2H2O  0,082 g  

• NiSO4 · 6H2O   0,275 g  

• Co(NO3)2 · 6H2O  0,100 g  

• ZnSO4 · 7H2O   0,490 g  

• KAl(SO4)2 · 12H2O  0,395 g  

• KCr(SO4)2 · 12H2O   0,470 g 

• Destilovaná voda   1000 ml 
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3.2.1 Príprava Média 22O: 

V prvom kroku boli v jednej kádinke dusičnan sodný, nonahydrát dusičnanu železitého, 

heptahydrát síranu horečnatého, dihydrát chloridu vápenatého a zmes stopových prvkov (TES) 

rozpustené zhruba v polovici (500 ml) konečného množstva roztoku intenzívnym miešaním na 

magnetickej miešačke po dobu 10 minút. V druhom kroku boli v druhej kádinke rozpustené 

uhličitan sodný a hydrogenfosforečnan draselný zhruba v tretine (300 ml) výsledného množstva 

roztoku opäť miešaním na magnetickej miešačke. Posledným krokom bolo zmiešanie 

pripravených roztokov a upravenie na konečný objem destilovanou vodou, médium bolo 

skladované v chladničke pri teplote zhruba 4 °C. 

3.3 Experimenty s cyanobaktériami 

3.3.1 Kultivácia s dodatočným príkrmom 

Kultúry pre dodatočný príkrm boli pripravované do vopred vysterilizovaných (viď vyššie) 

Erlenmayerových baniek o objeme 250 ml obsahujúcich 120 ml Média 22O. Do týchto 

Erlenmayerových baniek bolo po vychladnutí pridaných 4,5 ml kultúry a boli umiestnené na 

trepačku pod zdrojom svetla po dobu 3 týždňov. Po uplynutí tejto doby bolo ku kultúram 

v laminárnom boxe napipetovaných 4,16 ml sterilného zásobného roztoku prikrmovacej látky 

o danej koncentrácií (viď nižšie), čím bol získaný roztok kultúry o výslednej koncentrácií 1 g/l 

prikrmovacej látky. 

3.3.1.1 Príprava zásobných roztokov prikrmovacých látok: 

Zásobné roztoky boli pripravované v sklenených fľašiach Pyrex o objeme 250 ml. Do fľaše 

bolo pridaných 100 ml destilovanej vody a množstvo látky odpovedajúce koncentrácií 

zásobného roztoku 24 g/l (viď Tabuľka 3). Následne boli pomocou 30% hm. a 10% hm. 

roztokov NaOH upravené pH pripravených roztokov, aby približne odpovedali pH Média 22O, 

teda približne 7,5. Nádoby boli uzavreté a sterilizované v tlakovom hrnci s otvoreným ventilom 

po dobu 30 minút. 

Tabuľka 3 – Príprava zásobných roztokov 

Číslo 

príkrmu 
Prikrmovacia látka 

Množstvo na 

100 ml 

Pôvodné 

pH 

Výsledné 

pH 

1 Acetát sodný 2,4 g 2,12 7,46 

2 Acetát sodný + Propionát sodný 2,4 g + 2,4 g 4,24 7,4 

3 
Acetát sodný + 1,4-butándiol  

(ρ = 1,017 g/ml) 
2,4 g + 2,35 ml 2,13 7,53 

4 
Acetát sodný + γ-butyrolaktón  

(ρ = 1,12 g/ml) 
2,4 g + 2,14 ml 2,1 7,5 

3.3.2 Stanovovanie viability cyanobaktérií pomocou prietokovej cytometrie 

Pre stanovenie viability na prietokovom cytometry bolo najprv do skúmavky Eppendorf 

odoberaných 0,5 ml kultúry. Kultúra bola následne centrifugovaná pri záťaži 2656 g po dobu 3 

minút, po stočení bol odpipetovaný supernatant a sediment premytý 0,5 ml PBS pufru o pH 7,4 

(zloženie viď nižšie). Takto pripravená vzorka bola následne päťdesiatnásobne zriedená PBS 

pufrom (20 μl kultúry napipetovaných do 980 μl pufru), nafarbená a uložená na istý čas do tmy 

(podľa použitej sondy). Následne bola premeraná na cytometry s použitím laseru o excitačnej 
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vlnovej dĺžke a emisným kanálom o rozsahu vlnových dĺžok odpovedajúcimi danému farbivu, 

nastaveným na premeranie 10 000 buniek. 

Zloženie PBS pufru (pH 7,4): 

• NaCl    8,00 g  

• KCl    0,20 g  

• Na2HPO4 · 2H2O  1,44 g  

• KH2PO4   0,24 g 

• Destilovaná voda  1000 ml  

3.3.2.1 Tepelný stres 

Kultúra bola pri tepelnom strese po napipetovaní do skúmavky Eppendorf vložená na 30 minút 

do vodného kúpeľa predhriateho na teplotu daného stresu (50, 65 a 80 °C). Po vychladnutí bola 

stočená a ďalej spracovaná ako je popísané vyššie. 

3.3.2.2 Stres mrazením 

Kultúry boli po napipetovaní v skúmavke Eppendorf zmrazované v mraziacom boxe bez 

použitia kryoprotektantu v 5 cykloch. Skúmavky boli do boxu vkladané naležato kvôli zvýšeniu 

povrchu a zefektívneniu mrazenia. Po viditeľnom zatuhnutí kultúry boli vzorky vytiahnuté, 

ponechané voľne rozmrznúť, vzorky daného cyklu ďalej spracované a vzorky ďalších cyklov 

boli po rozmrznutí opäť vložené do mraziaceho boxu. 

3.3.2.3 Akútny stres etanolom 

Pri strese etanolom boli najprv do skúmaviek Eppendorf napipetované odpovedajúce objemy 

kultúr, ktoré boli následne doplnené na výsledný objem 0,5 ml príslušným množstvom 

etylalkoholu a premiešané pipetovaním. Po 10 minútach prípadne 1 hodine boli vzorky stočené 

a ďalej spracované. 

3.3.2.4 Akútny stres UV žiarením 

V rámci akútneho UV stresu boli najprv 4 mililitre kultúry napipetované do malej Petriho misky 

a tá bola následne uložené pod UV lampu po dobu 10, 15, 20 a 45 minút. Po uplynutí tejto doby 

boli kultúry odpipetované do skúmavky typu Eppendorf, stočené a ďalej spracované. 

3.3.2.5 Akútny stres peroxidom vodíka 

Kultúry boli napipetované do skúmavky typu Eppendorf spolu s peroxidom vodíka v pomeroch 

odpovedajúcich koncentrácií 15 a 20% obj. H2O2 (bol použitý 30% roztok), po 10 minútach 

boli stočené a ďalej odpovedajúco spracované.  

3.3.3 Fluoresceín diacetát (FDA) 

Pre stanovovanie viability pomocou Fluoresceín diacetátu bol pripravený zásobný roztok tejto 

látky o koncentrácií 1 mg/ml v acetóne. Pre zistenie vhodnej koncentrácie FDA vo vzorke, 

vhodného nariedenia používaných kultúr a vhodnej doby farbenia vzoriek bola prevedená 

optimalizácia. 

3.3.3.1 Optimalizácia použitia FDA: 

Pre optimalizovanie metódy použitia FDA bol zásobný roztok tohto farbiva o koncentrácií 

1 mg/ml desaťnásobne zriedený acetónom. Z tohto zriedeného roztoku boli následne odoberané 
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2 a 4 μl a používané na farbenie kultúr. Ako negatívna kontrola boli odobraté 2 ml do skúmavky 

Eppendorf a boli pre usmrtenie všetkých buniek po dobu 30 minút zahrievané pri 50 °C na 

vodnom kúpeli. Rovnako boli odobraté aj živé bunky pre pozitívnu kontrolu, zmiešaním živej 

a mŕtvej kultúry v pomere 1:1 bol vytvorený posledný typ pre optimalizáciu. Všetky tieto 

vzorky boli následne desaťnásobne a stonásobne zriedené pomocou PBS pufru o pH 7,4 (viď 

vyššie). Vzájomné kombinácie troch druhov vzoriek (živá, mŕtva a 1:1) o dvoch rôznych 

riedeniach (desaťnásobné a stonásobné) a s dvomi rôznymi koncentráciami FDA (2 μl a 4 μl) 

boli napipetované do jamiek a analyzované pomocou ELISA readeru po dobu jednej hodiny v 5 

minútových intervaloch pri excitácií zdrojom svetla o vlnovej dĺžke 485±20 nm, emisie boli 

zachytávané kanálom s rozsahom vlnovej dĺžky 528±20 nm. 

3.3.3.2 Použitie FDA pre stanovenie viability: 

Farbenie Fluorescein diacetátom po zriedení kultúry PBS pufrom prebiehalo rýchlym (z dôvodu 

vyparovania acetónového roztoku) napipetovaním 2 μl desaťnásobne zriedeného zásobného 

roztoku o koncentrácií 1 mg/ml do vzorky, jemným premiešaním vzorky pipetovaním 

a následným 30 minútovým státím vzorky v tme.  

3.3.4 SYTOXTM Blue Dead Cell Stain 

SYTOXTM Blue Dead Cell Stain bol dodaný v mikroskúmavkách o objeme 1 ml ako 1 mM 

roztok v dimethylsulfoxide (DMSO) a bol skladovaný v mraziacom boxe. Pri tomto farbive 

nebola prevedená optimalizácia, pri farbení vzoriek sa postupovalo podľa pribaleného 

protokolu. 

3.3.4.1 Použitie SYTOXTM Blue Dead Cell Stain pre stanovenie viability: 

Po zahriatí na laboratórnu teplotu bol z mikroskúmavky napipetovaný 1 μl farbiva do 

pripravenej vzorky obsahujúcej 1 ml päťdesiatnásobne zriedenej kultúry, čím sa dosiahla 

výsledná koncentrácia farbiva 1 μM uvedená v pribalenom protokole. Skúmavky boli po dobu 

10 minút uchované pri laboratórnej teplote a v tme, následne boli premerané na prietokovom 

cytometry s použitím fialového kanálu V4 s rozsahom vlnových dĺžok 466-481 nm. 

3.3.5 Plynová chromatografia s FID detekciou 

Množstvo PHA v cyanobakteriálnej biomase bolo stanovované pomocou plynovej 

chromatografie s použitím FID (z angl. Flame Ionization Detector), pričom išlo o stanovovanie 

metylesteru získaného kyslou hydrolýzou daného polyméru a esterifikáciou vzniknutého 

monoméru. 

3.3.5.1 Príprava kalibračných roztokov 

Pre stanovenie kalibračnej krivky bolo do 2 ml krimpovacích vialiek navážených 5 hmotností 

práškového štandardu PHB v rozmedzí 3-10 mg, ktoré následne odpovedali bodom kalibračnej 

závislosti. K tomuto štandardu bol potom v digestory napipetovaný 1 ml chloroformu a 0,8 ml 

transesterifikačnej zmesi obsahujúcej 15% hm. kyseliny sírovej v metanole a 5 mg/ml 

vnútorného štandardu, kyseliny benzóovej. Vialka bola následne zakrimpovaná, zmes 

premiešaná pretrepaním a vložená do termobloku predhriateho na 94 °C na dobu 3 hodín. 

Prvých 30 minút zahrievania boli vialky kontrolované kvôli možnosti poškodenia krimpovacej 

zátky, v takom prípade bola vialka vybratá z termobloku a zátka bola vymenená. Po 3 hodinách 
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boli vychladené vialky odzátkované a esterifikovaná zmes bola preliata do 4 ml vialky 

so šróbovacím závitom obsahujúcej 0,5 ml 50 mmol/l roztoku NaOH. Vialka bola zašróbovaná 

a zmes pretrepaná, čím došlo k oddeleniu organickej (spodná) a anorganickej (vrchná) fázy. 

Z organickej fázy bolo odpipetovaných 50 μl do 2 ml šróbovacej vialky, do ktorej bolo 

predpipetovaných 950 μl chloroformu, vialka bola uzatvorená ventilom, obsah premiešaný 

pretrepaním a následne zanalyzovaný na plynovom chromatograme s FID. 

3.3.5.2 Príprava vzoriek 

Pre analýzu cyanobakteriálnej biomasy a stanovenie PHB bolo z danej kultúry sterilne 

odobratých 10 ml (v duplikáte) do plastovej skúmavky. Kultúra bola centrifugovaná po dobu 

10 minút pri záťaži 3461 g a supernatant bol opatrne odobratý. Následne bolo k peletu 

pridaných 5 ml destilovanej vody, zmes bola zhomogenizovaná vortexovaním a opäť stočená 

pri rovnakých podmienkach. Väčšina destilovanej vody bola odliata a pelet bol sušený pri 

70 °C. Po dokonalom vysušení bola biomasa zvážená na analytických váhach a zhruba 10-13 

mg biomasy bolo navážených do krimpovacích vialiek, do ktorých bolo následne pridaných 

1 ml chloroformu a 0,8 ml transesterifikačnej zmesi. Ďalej sa so vzorkami pracovalo obdobne 

ako so štandardami pre stanovenie kalibračnej závislosti. 

3.3.6 Extrakcie cyanobakteriálnych farbív  

3.3.6.1 Extrakcia a stanovenie koncentrácie chlorofylu a a karotenoidov 

Pri extrakcií sa postupovalo podľa online protokolu [78]. Pre extrakciu cyanobakteriálneho 

chlorofylu a bol odobratý 1 ml cyanobakteriálnej kultúry (pri každej extrakcií sa stanovoval 

obsah farbív v duplikátoch) do skúmavky typu Eppendorf. Kultúra bola centrifugovaná pri 

záťaži 15 000 g po dobu 7 minút a následne bol dôkladne odstránený všetok supernatant. Po 

jeho odstránení bol pridaný 1 ml metanolu pre plynovú chromatografiu, ktorý bol predchladený 

na približne 4 °C v chladiacom boxe. Zmes bola dokonale zhomogenizovaná prepipetovaním 

a následným vortexovaním. Mikroskúmavka bola obalená alobalom a po dobu 1 hodiny 

ponechaná v chladiacom boxe pri teplote 4 °C pre extrakciu farbiva. Následne bola kultúra opäť 

centrifugovaná pri záťaži 15 000 g po dobu 7 minút, pelet by mal mať po tomto kroku modro-

fialovú farbu, v prípade zelenej farby peletu bola zopakovaná homogenizácia a inkubácia 

v alobale v chladiacom boxe. Pre samotnú spektrofotometrickú analýzu bol použitý ako blank 

čistý metanol. Bola premeraná absorbancia blanku aj vhodne nariedených vzoriek pri vlnových 

dĺžkach 470 nm, 665 nm a 720 nm. Koncentrácia chlorofylu a a karotenoidov bola následne 

vypočítaná pomocou rovníc: 

  

 𝑐𝑚(𝐶ℎ𝑙𝑎) = 12,9447 ∙ (𝐴665 − 𝐴720) [
𝜇𝑔

𝑚𝑙
] (1) 

 

 
𝑐 (𝐶ℎ𝑙𝑎) = 14,4892 ∙ (𝐴665 − 𝐴720) [𝜇𝑀] 

 

(2) 

   

 𝑐𝑚(𝐾𝑎𝑟𝑜𝑡. ) = [1,000 ∙ (𝐴470 − 𝐴720) − 2,86 ∙ (
𝑐𝑚(𝐶ℎ𝑙𝑎)

221
) [

𝜇𝑔

𝑚𝑙
] (3) 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

4.1 Kultivácie s dodatočným príkrmom 

Cyanobaktérie ako fotoautotrofné organizmy produkujú PHA utilizáciou oxidu uhličitého, bez 

externého zdroja uhlíka, sú však schopné syntetizovať PHA aj za mixotrofných či 

heterotrofných podmienok [35]. Cieľom experimentu bolo porovnať množstvo biomasy 

a percentuálne zastúpenie PHA (PHB) v biomase v kultúrach, ktorým bol po 3 týždňoch 

fotoautotrofného rastu navyše dodaný substrát (substráty) v nízkych koncentráciách (Tabuľka 

3), teda bol pozorovaný rast za mixotrofných podmienok. Tie boli zároveň spojené s limitáciou 

hladiny dusíka v médiu, obdobne ako neprikrmované kultúry.  

4.1.1 Prikrmovanie druhu Synechocystis sp. PCC 6803 

Synechocystis sp. PCC 6803 je ako jednobunkový, dusík-nefixujúci organizmus so 

schopnosťou spontánnej transformácie spojenej s relatívne krátkym generačným časom 

využívaný ako modelový cyanobakteriálny organizmus vo vedeckom výskume, zároveň ide 

o prvý fotosyntetický organizmus s plne sekvenovaným genómom [79]. Viacerí autori popisujú 

povzbudenie produkcie PHB týmto kmeňom za podmienok limitácie obsahu dusíka (prípadne 

fosforu) a prítomnosti acetátu ako externého zdroja uhlíka. Ako je spomenuté v bode 3.3.1.1, 

v tomto experimente bol sledovaný vplyv prídavku acetátu sodného (ďalej P1) a kombinácie 

acetátu sodného s propionátom sodným (P2), 1,4-butándiolom (P3) a γ-butyrolaktónom (P4) 

vždy o koncentrácií 1 g/l na rast kultúr a tvorbu PHB. Hodnoty obsahu biomasy boli 

vyhodnocované v duplikátoch, hodnoty obsahu PHB kvôli nízkemu obsahu biomasy nie, preto 

neobsahujú chybové úsečky. 

 

 

Obrázok 11 - Grafické znázornenie obsahu biomasy [g/l] v kultúre Synechocystis sp. PCC 6803 pred 

mixotrofnou kultiváciou (3. týždeň), 7 dní po mixotrofnej kultivácií (4. týždeň) a 14 dní po mixotrofnej 

kultivácií (5. týždeň) 

Z Obrázka 11 je viditeľné, že najväčší nárast biomasy po ukončení experimentu nastal u kultúry 

obsahujúcej kombináciu acetátu sodného s γ-butyrolaktónom (P4), hoci táto kultúra mala pred 

dodaním uhlikatého zdroja najmenší obsah biomasy. Ostatné kultivácie sa zdajú byť 
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mixotrofnou kultiváciou viac-menej neovplyvnené a koncentrácia cyanobakteriálnej biomasy 

rastie až na malé odchýlky konštantne.  

     Na základe výsledkov experimentov skupiny Wu Guifang a kolektív sa dá predpokladať, že 

rast buniek u tohto cyanobakteriálneho kmeňa je pri podmienkach so zníženým obsahom dusíka 

za prítomnosti exogénneho zdroja uhlíka (acetátu či glukózy) až päťnásobne horší než pri 

dostatočnej hladine dusíka v médiu, čo indikuje dôležitosť tohto prvku pre bunečný rast [80]. 

Napriek tomu však dosiahli u dusík-limitujúcej kultúry s acetátom sodným (obdobne aj 

s glukózou) mierne lepšie výsledky než u kultúry čisto fotoautotrofnej [80]. Rozdiel v kultivácií 

však spočíval v použití iného média (BG11 o pH takmer 8,5 v porovnaní s našim Médiom 22O 

o pH približne 7,5), teplote kultivácie 30 °C (v porovnaní s 23-26 °C pre naše experimenty),  

mierne vyššou koncentráciou acetátu (1,23 g/l v porovnaní s 1 g/l) a aeráciou prebublávaním 

[80], čo mohlo spôsobiť značné rozdiely. 

 

 

Obrázok 12 - Grafické zobrazenie obsahu PHB (3HB) [g/l] ] v kultúre Synechocystis sp. PCC 6803 

pred mixotrofnou kultiváciou (3. týždeň), 7 dní po mixotrofnej kultivácií (4. týždeň) a 14 dní po 

mixotrofnej kultivácií (5. týždeň) 

Grafické vyhodnotenie nameraných dát poukazuje na výraznejšie rozdiely spôsobené 

prikrmovacími látkami než u obsahu biomasy. Povšimnutiahodný je najmä náhly pokles obsahu 

PHB v kultivácií s acetátom a γ-butyrolaktónom (P4) počas piateho týždňa napriek tomu, že 

počas štvrtého týždňa vykazoval najväčší nárast. To mohlo byť spôsobené rýchlym prenikaním 

do cyanobakteriálnych buniek a utilizáciou tohto zdroja uhlíka kultúrou prípadne 

symbiotickými baktériami (nepracovalo sa s kultúrou axenickou) a následnou premenou 

prijatého uhlíka do zásob PHB, ktoré boli počas piateho týždňa opäť využité. Ďalšie možné 

vysvetlenie vyplýva z práce Tanweer a Pandy, ktorí pracovali s týmto kmeňom a mixotrofnou 

kultiváciou v prítomnosti γ-butyrolaktónu či kombináciou tejto látky s acetátom o rôznych 

koncentráciách, pričom bola zistená syntéza kopolyméru 3-hydroxybutyrátu a 4-

hydroxybutyrátu (4HB) v rôznych pomeroch [81]. V takom prípade môže byť stanovenie 

pomocou plynovej chromatografie s použitím 3HB ako štandardu skreslené. Overením tohto 

faktu na získanom chromatograme skutočne bol pozorovaný peak odpovedajúci 4HB, hoci 

pomerne nízky a nekvantifikovaný. Zároveň sa u väčšiny vzoriek vyskytoval aj peak pre 3HV, 
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nezávisle na prítomnosti uhlikatého prekurzoru. Samotný acetát (P1) a kombinácia acetátu 

s 1,4-butándiolom (P3) obsahovali približne rovnaké množstvo 3-hydroxybutyrátu, zatiaľ čo 

acetát v spojení s propionátom (P2) ho syntetizovali takmer o tretinu menej. Zmeny pH 

jednotlivých kultúr sú uvedené v Tabuľka 4. 

     Výsledky skupiny Sudesh a kolektív [82], ktorá sledovala mixotrofné kultivácie so všetkými 

štyrmi prikrmovacími látkami použitými v tomto experimente o koncentrácií 10 mM (čo 

odpovedá mierne nižším koncentráciám oproti nami použitej koncentrácí 1 g/l), avšak 

samostatne, naznačujú, že tomuto druhu z rodu Synechocystis najviac vyhovuje pre akumuláciu 

PHB acetát sodný. Ten po 5 dňoch od príkrmu za limitácie dusíkom zvýšil hladinu polyméru 

na 7% CDW, zatiaľ čo kyselina propiónová na 3%, 1,4-butándiol taktiež na 3% a γ-

Butyrolaktón len na 2% [82]. Kombináciou viacerých zdrojov uhlíka a dlhšou dobou kultivácie 

je však možné očakávať iné výsledky.  

Tabuľka 4 – Zaznamenávané zmeny pH v kultúre Synechocystis sp. PCC 6803 pred mixotrofnou 

kultiváciou (3. týždeň), 7 dní po mixotrofnej kultivácií (4. týždeň) a 14 dní po mixotrofnej kultivácií (5. 

týždeň). 

 3. týždeň 4. týždeň 5. týždeň 

Acetát 10,19 11,62 9,42 

Acetát + propionát 10,38 11,55 9,95 

Acetát + 1,4-butándiol 10,03 11,54 10,07 

Acetát + γ-butyrolaktón 10,43 10,54 10,41 

4.1.2 Prikrmovanie druhu Synechocystis salina CCALA 192 

Synechocystis salina CCALA 192 je viacerými autormi popisovaný ako ďalší druh s vysokým 

potenciálom pre industrializáciu výroby PHB z hľadiska jednoduchej manipulácie a nízkeho 

inokulačného pomeru (1:50) [83, 84]. Tento cyanobakteriálny druh bol prikrmovaný 

a analyzovaný obdobne ako predchádzajúci, pre ich vzájomné porovnanie (z hľadiska obsahu 

biomasy a PHB po ukončení kultivácií) viď. Obrázok 15. 

Obrázok 13 - Grafické znázornenie obsahu biomasy [g/l] v kultúre Synechocystis salina CCALA 192 

pred mixotrofnou kultiváciou (3. týždeň), 7 dní po mixotrofnej kultivácií (4. týždeň) a 14 dní po 

mixotrofnej kultivácií (5. týždeň). 
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Získané dáta po týždni mixotrofnej kultivácie vykazujú najväčší nárast po pridaní acetátu (C1), 

naopak u kombinácie acetátu s γ-butyrolaktónom (C4) došlo k stagnácií rastu, dokonca poklesu 

koncentrácie biomasy, kultúra bola pri kultivácií v Erlenmayerovej banke zhlukovaná na dne, 

nie rozptýlená v celom objeme média ako u ostatných kultúr. Možným dôvodom je viditeľne 

nižšie pH ako u ostatných kultivácií (Tabuľka 5). Po 2 týždňoch síce došlo k miernemu 

zvýšeniu obsahu biomasy, napriek tomu však grafické závislosti jednoznačne poukazujú na 

nevhodnosť týchto externých zdrojov uhlíka. Najvyšší prírastok biomasy bol evidovaný u 

dvojice prikrmovacích látok acetátu s propionátom (C2). 

     Skupina okolo C. Troschl taktiež pracovala s týmto kmeňom v už spomenutom médiu BG11 

a fotobioreaktore [84]. Pri experimente s prídavkom acetátu o výslednej hladine 1,65 g/l 

dosiahli po 26 dňoch hladinu biomasy 1,9 g/l, v porovnaní s našim výsledkom 1,4 g/l po 14 

dňoch v rámci mixotrofnej kultivície. Pri vyššej koncentrácií acetátu už evidovali častú 

kontamináciu rôznymi kmeňmi húb [84]. Napriek tomu dosiahli najvyššiu koncentráciu čistou 

fotoautotrofnou kultiváciou, po 21 dňoch dosiahla hladina biomasy 2 g/l, o ďalších 9 dní už 

nebol evidovaný výrazný nárast s konečnou koncentráciou 2,1 g/l [84]. 

 

 

Obrázok 14 - Grafické zobrazenie obsahu PHB (3HB) [g/l] ] v kultúre Synechocystis salina CCALA 

192  pred mixotrofnou kultiváciou (3. týždeň), 7 dní po mixotrofnej kultivácií (4. týždeň) a 14 dní po 

mixotrofnej kultivácií (5. týždeň). 

Čo sa obsahu 3-hydroxybutyrátu (PHB) týka, po týždni bol zaznamenaný najväčší u kultivácie 

v prítomnosti acetátu a 1,4-butándiolu (C3), u kombinácie acetátu s γ-butyrolaktónom (C4) je 

podobne ako u biomasy viditeľný negatívny vplyv. Po ukončení experimentu dáta naznačujú 

prekonanie hladiny PHB u kultúr C1, C2 aj C3 oproti fotoautotrofnému rastu (mixotrofná 

kultivácia navyše prebiehala pri nedostatočnom osvetlení). γ-butyrolaktón vykazuje aj po 2 

týždňoch od prídavku nepriaznivý vplyv na túto kultúru aj z hľadiska akumulácie biopolyméru. 

     Výsledky C. Troschl a kolektív uvádzajú po 26 dňovej kultivácií s koncentráciou acetátu 

1,65 g/l obsah 3-hydroxybutyrátu v sušine 6% (g/g) [84]. Po prepočítaní našich výsledkov boli 

získané nasledujúce čísla: C1 obsahovala po 5 týždňoch priemerne 7,2% CDW PHB, kultúra 

C2 priemerne 5,82%, kultivácia C3 až 8,06% a C4 len 3,11%. Acetát sodný, prípadne jeho 
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kombinácie s propionátom sodným sa teda aj pre túto kultúru z hľadiska akumulácie polyméru 

zdá byť najvhodnejším. 

Tabuľka 5 – Zaznamenávané zmeny pH v kultúre Synechocystis salina CCALA 192   pred mixotrofnou 

kultiváciou (3. týždeň), 7 dní po mixotrofnej kultivácií (4. týždeň) a 14 dní po mixotrofnej kultivácií (5. 

týždeň). 

 3. týždeň 4. týždeň 5. týždeň 

Acetát 10,04 11,27 9,79 

Acetát + propionát 10,48 10,91 9,96 

Acetát + 1,4-butándiol 10,23 11,34 10,09 

Acetát + γ-butyrolaktón 10,15 8,6 8,64 

 

Obrázok 15 - Grafické porovnanie obsahu biomasy a PHB [g/l] po 5 týždňoch kultivácie (2 týždne 

mixotrofnej kultivácie) oboch kultúr 

Porovnanie získaných výsledkov, najmä schopnosť produkcie PHB v prevedených 

experimentoch poukazuje skôr v prospech Synechocystis salina CCALA 192, u ktorej došlo 

prídavkom väčšiny externých zdrojov uhlíka za podmienok dusíkovej limitácie k povzbudeniu 

tvorby polyméru a zdá sa na základe týchto dát byť vhodnejším adeptom pre jeho biosyntézu. 

V tvorbe biomasy nie sú očividné veľké rozdiely, odlišnosti vznikli najmä u kultivácie s              

γ-butyrolaktónom, ktorý očividne Synechocystis sp. PCC 6803 neprospieval z hľadiska 

akumulácie polyhydroxybutyrátu, Synechocystis salina CCALA 192 ani pri bunečnom raste. 

Najvyššia koncentrácia v rámci oboch kultúr bola dosiahnutá u kultivácie C2. 

     Priame porovnanie fotoautotrofného rastu (bod 4.2) s mixotrofnou kultiváciou nebolo 

možné, nakoľko došlo k poruche osvetlenia a mixotrofný rast teda prvé 2 týždne prebiehal pri 

nižšom osvetlení, preto je nutné experimenty zopakovať, spolu s odpovedajúcou kontrolou pri 

konštantnom osvetlení. 

4.2 Analýza kultúr bez príkrmu 

Fotoautotrofné kultivácie boli uskutočňované tak, ako je to popísané v bode 3.2. Z týchto 

kultivácií boli odoberané vzorky pre experimenty s viabilitou týchto kmeňov pod vplyvom 
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rozličných stresorov (kapitola 4.3.2) a zároveň bol zisťovaný aj obsah biomasy a PHB 

v biomase.  

 
Obrázok 16 - Grafické znázornenie obsahu biomasy a PHB (3HB) [g/l] v kultúrach po 4 (zelená 

kultúra) a 5 týždňoch (žltá kultúra) fotoautotrofnej kultivácie, použitých na experimenty s viabilitou 

pomocou prietokovej cytometrie (1. séria experimentov) 

Z Obrázka 16 sa dá vyvodiť, že vývoj kultúry (prírastok biomasy) je u oboch kmeňov za dusík-

limitujúcich podmienok približne rovnaký. Koncentrácia polyhydroxybutyrátu je síce spočiatku 

omnoho vyššia u Synechocystis salina CCALA 192, na konci 4. týždňa bola priemerne až 21-

násobne vyššia než u Synechocystis sp. PCC 6803, počas nasledujúceho týždňa však už bola jej 

produkcia výrazne pomalšia a na konci 5. týždňa už obsahovala iba o 40% viac PHB.  

     Napriek tomu je však schopnosť týchto druhov akumulovať bioplasty neporovnateľne horšia 

než u rôznych skúmaných druhov heterotrofných baktérií. Hlavným dôvodom sú stále 

nedostatočné znalosti bunečného metabolizmu cyanobaktérií z hľadiska tvorby týchto 

polymérov. Jedná sa hlavne o chápanie pôvodu uhlíka zakompovaného do štruktúry PHA, 

uhlikatých prekurzorov v cyanobakteriálnych bunkách a enzymatického aparátu podieľajúceho 

sa na ich syntéze či odbúravaní glykogénu.  

4.3 Stanovenie viability cyanobaktérií pomocou prietokovej cytometrie 

Účelom experimentov pri stanovovaní viability bolo sledovať a porovnať vplyv vybraných 

stresorov (teploty, mraziacich cyklov, prídavku etanolu, peroxidu vodíka a UV žiarenia) 

v rôznych koncentráciách a časových intervaloch na použité cyanobakteriálne kultúry. Zároveň 

bol sledovaný prípadný pozitívny/negatívny vplyv obsahu polyhydroxybutyrátu na schopnosť 

buniek prekonať tieto stresové podmienky. Okrem toho bolo cieľom pokusov zoznámiť sa 

s analýzou pomocou prietokovej cytometrie, preveriť možnosť aplikácie tejto metódy pri práci 

s cyanobakteriálnymi vzorkami a jej následná optimalizácia z hľadiska použitia dvoch rôznych 

fluorescenčných sond.   
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4.3.1 Analýza prietokovou cytometriou s použitím Fluoresceín diacetátu (FDA) 

Prvou sondou zvolenou pre analýzu bol fluoresceín diacetát (FDA). Po sériách pokusov 

a následnej analýze stresovaných kultúr sa dospelo k záveru, že pre túto sondu bude nutná 

optimalizácia koncentrácie vo výslednom vzorku, ako aj nariedenie použitej kultúry či časový 

interval vhodný pre správne preniknutie sondy do buniek a jej premenu pomocou 

nešpecifických aktívnych esteráz na aktívnu fluoreskujúcu formu – fluoresceín. 

4.3.1.1 Optimalizácia použitia FDA 

Stanovenie vhodného použitia tejto sondy prebiehalo pomocou zariadenia ELISA reader 

ELx808 od firmy BIOTEK.  Postup a zvolené kombinácie koncentrácií, riedenia a kultúr sú 

uvedené v bode 3.3.3.1. Výsledkom tejto analýzy boli grafické závislosti vyjadrujúce závislosť 

relatívnej fluorescenčnej jednotky (RFU, z angl. Relative Fluorescent Unit) na čase. Tieto grafy 

boli následne vyhodnocované so zámerom, aby hodnota RFU s rastúcim časom nestúpala príliš 

rýchlo, ale ani s nedostačujúcou intenzitou. 

 
Obrázok 17 – Získané grafické závislosti pri optimalizácií použitia FDA ako fluorescenčnej sondy, A – 

10x zriedená kultúra, prídavok 2 μl FDA, B – 10x zriedené, 4 μl FDA, C  – 100x zriedené, 2 μl FDA,  

D – 100x zriedené, prídavok 4 μl FDA 

Po vyhodnotení získaných dát bolo ako vhodné zvolené riedenie kultúry päťdesiatkrát, keďže 

desaťnásobné riedenie vykazovalo príliš vysokú fluorescenciu, ktorá u živých buniek po 20 

minútach už presiahla hranicu 100 000 RFU a stratila lineárny charakter (Obrázok 17, A). 

Pri stonásobnom riedení bola intenzita žiarenia príliš nízka, po uplynutí hodiny nedosiahla ani 

hranicu 50 000 RFU (Obrázok 17, C). V kombinácií s týmto riedením bol zároveň zvolený 

prídavok 2 μl FDA. 
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4.3.1.2 Analýza vzoriek s použitím FDA a jej porovnanie s analýzou pomocou SYTOXTM 

Blue Dead Cell Stain 

Po optimalizácií sa pristúpilo k práci s FDA sondou so stresovanými kultúrami. Pri analýze 

pomocou prietokovej cytometrie (FCM, z angl. Flow Cytometry) bol charakter kultúr 

sledovaný pomocou kanálu B3-A.  

     Napriek snahe o prispôsobenie rôznych faktorov pri použití tejto sondy bola nakoniec 

vyhodnotená pre analýzu cyanobakteriálnych kultúr ako nevhodná. Podstata jej fungovania 

spočíva vo fluorescencií živých buniek, u ktorých došlo aktivitou ich esteráz ku fluorescencií. 

U kultúr usmrtených pre negatívne kontroly počas experimentov by teda k žiadnej fluorescencií 

dochádzať nemalo, čo sa takmer vždy ukázalo byť nepravdivé. U živých kultúr zase naopak 

často dochádzalo k vzniku viacerých vzájomne prepojených peakov s nejasnými hranicami, čo 

do veľkej miery skresľuje analýzu a výsledky, nakoľko sa nedá rozlíšiť živá a mŕtva časť 

populácie. Jedným z hlavných dôvodov je pravdepodobne vysoká koncentrácia chlorofylu 

a iných farbív u siníc, čo spôsobuje ich autofluorescenciu.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

Z Obrázka 18 je viditeľné, že poloha peakov vzhľadom na intenzitu žiarenia na ose X je pri 

použití FDA nedostatočne rozdielna pri živej a mŕtvej kultúre (Obrázok 18, A a B), peaky sa 

vzájomne z veľkej časti prekrývajú. K prekrytiu síce došlo aj pri použití SYTOXUTM (Obrázok 

18, C a D), u neho je však od intenzity 104 vidno druhý peak charakterizujúci mŕtve bunky 

u pozitívnej kontroly. Väčším problémom však zostáva fakt, že u negatívnej kontroly by 

 Obrázok 18 – Histogram analyzovanej kultúry (Synechocystis salina CCALA 192, stará 35 dní)  po 

použití FDA (modrou) v porovnaní s použitím SYTOXTM Blue Dead Cell Stain (fialovou), vľavo živé 

kultúry, vpravo usmrtené varom 

A B 

D C 
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vzhľadom na princíp funkcie fluoresceín diacetátu mala byť intenzita žiarenia minimálna 

(Obrázok 18, B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U histogramu vyhodnoteného pri farbení FDA sú viditeľné až 3 peaky, pravdepodobne 

v dôsledku už spomenutej autofluorescencie chlorofylu, ktorej sa zahrievaním nepodarilo 

zbaviť (Obrázok 19, A a B). U negatívnej kontroly (získanej zahrievaním kultúry pri teplote 80 

°C po dobu 30 minút, Obrázok 19, B) opäť dochádza k fluorescencií, ku ktorej by u mŕtvej 

kultúry bez aktívnych esteráz (pri teplote 80 °C po dobu 30 minút definitívne denaturovaných) 

nemalo dôjsť. Pri farbení tej istej kultúry pomocou SYTOXTM vidieť voľným okom rozdiel 

medzi živou a mŕtvou kultúrou z hľadiska polohy na ose X (Obrázok 19, C a D).  

      Výhodou využitia SYTOXTM je pravdepodobne hodnota vlnovej dĺžky jeho emisného 

maxima a teda kanál používaný pri jeho analýze (V4-A) má rozsah zachytávaných vlnových 

dĺžok (466-481 nm) oveľa vzdialenejší od emisného maxima (spektra) chlorofylu a a iných 

farbív než kanál používaný pre FDA (B3-A, rozsah vlnových dĺžok 538-560 nm). Signál 

zachytávaný pri farbení pomocou FDA je teda z veľkej časti skreslený.  

Pozn. Rozsahy vlnových dĺžok pre dané kanály sú z návodu priloženému k použitému 

cytometru (Aurora Users Guide). 

Obrázok 19 - Histogram analyzovanej kultúry (Synechocystis salina CCALA 192, stará 28 dní)  

po použití FDA (modrou) v porovnaní s použitím SYTOXTM Blue Dead Cell Stain (fialovou), 

vľavo živé kultúry, vpravo usmrtené varom 

A B 

D C 
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Obrázok 20 – Kanály zachytávajúce intenzitu žiarenia pri analýze na prietokovom cytometry pri 

farbení FDA u kultúry Synechocystis salina CCALA 192, starej 35 dní, hore pozitívna kontrola, dole 

negatívna kontrola získaná 30 minútovým zahrievaním pri 80 °C 

Obrázok 20 poukazuje na kanály V11-V14 s celkovým rozsahom vlnových dĺžok 664-750 nm, 

v ktorých sa nachádza aj emisné maximum chlorofylu a iných autofluorescenčných farbív [85]. 

Tie autofluoreskujú obdobne aj u pozitívnej aj negatívnej kontroly a teda interferujú so 

zachytávaným signálom a spôsobujú nepresnosti. 

     Na základe týchto poznatkov sa vyvodil záver o nevhodnosti tohto farbiva a ďalej sa 

s fluoresceín diacetátom nepracovalo. Viacerí autori však uvádzajú pri správnej optimalizácií 

na konkrétnu hustotu kultúry pozitívne výsledky a skúsenosti s touto sondou 

u iných cyanobakteriálnych kmeňov. Sľubná sa zdá byť najmä z hľadiska merania metabolickej 

aktivity v spojení s propídium jodidom pomocou kombinovanej FDA/PI metódy [86].  

4.3.2 Analýza prietokovou cytometriou s použitím SYTOXTM Blue Dead Cell Stain 

S farbivom sa pracovalo podľa priloženého protokolu, postup je popísaný v bode 3.3.4.1. Pri 

analýze na FCM bol sledovaný kanál V4-A odpovedajúci emisnému maximu modrého 

fluoroforu. Dáta boli spracované v MS Excel a následne premietnuté do grafických závislostí 

pre porovnanie. U oboch kultúr boli experimenty rozdelené z časových dôvodov na 2 časti, 

v ktorých sa pracovalo s rozdielnymi kultúrami. Pre každú kultúru boli zvolené 2 rôzne 

kultivácie, jedna zelená s minimálnym obsahom PHB a jedna žltá s vyšším obsahom PHB. Pri 

druhej sérií pokusov však dlho nebola prístupná lampa, preto trval rast dlhšie a niektoré kultúry 

sú staršie, pokusy sa nerobili v duplikátoch (neobsahujú chybové úsečky). 

4.3.2.1 Viabilita kultúry Synechocystis sp. PCC 6803 

Tento kmeň je ako modelový cyanobakteriálny organizmus pre génové inžinierstvo využívaný 

pre produkciu širokého spektra technologicky či potravinársky nepostrádateľných látok ako 
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etanol, mastné kyseliny, rôzne biopolyméry či cukry [87]. Z toho dôvodu je nutné chápať jeho 

odpoveď na rôzne druhy stresorov. Cieľom tohto experimentu bolo odpozorovať vplyv 

nižšieho/vyššieho obsahu PHB na viabilnú schopnosť buniek. Koncentrácia biomasy a PHB 

v použitých kultúrach je uvedená v Obrázok 16 pre prvú sériu experimentov a v Obrázok 29 

pre druhú sériu experimentov. 

  
Obrázok 21 – Grafické zobrazenie vyhodnotených dát z prvej série pokusov, vyobrazujúce akútny 10 

minútový stres etanolom v koncentrácií 0,5 – 5% obj. a 5 akútnych mraziacich cyklov, použitá kultúra 

s nízkym obsahom PHB bola stará 28 dní a obsahovala 0,00228 g/l PHB 

Z Obrázka 21 vyplýva, že akútny stres etanolom po dobu 10 minút v týchto koncentráciách sa 

na životaschopnosti buniek príliš nepodpísal. Z grafu sa dá odpozorovať mierny rastúci podiel 

mŕtvych buniek, avšak málo výrazný. Na druhej strane, už po prvom mraziacom cykle bez 

použitia kryoprotektantu bola väčšina buniek usmrtená, ďalšími cyklami ich počet už len 

mierne klesá. 

 
Obrázok 22 - Grafické zobrazenie vyhodnotených dát z prvej série pokusov, vyobrazujúce akútny 10 

minútový stres etanolom v koncentrácií 0,5 – 5% obj. a 5 akútnych mraziacich cyklov, použitá kultúra 

bohatá na PHB bola stará 35 dní a obsahovala 0,0521 g/l PHB 

Ako je vidieť na Obrázku 22, u kultúry bohatšej na PHB sa v tomto rozsahu koncentrácií 

etylalkoholu podiel mŕtvych/živých buniek nemení, rozdiel oproti mladšej kultúre je 

minimálny. U stresu mrazením, ktorý bol síce zaťažený relatívne veľkými rozdielmi medzi 

duplikátmi, je však už tento rozdiel pomerne patrný. Na základe relatívne veľkého podielu 

živých buniek až do tretieho rozmrazenia by sa dalo považovať zvýšený obsah 
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polyhydroxybutyrátu za prospešný pri zvládaní týchto stresových podmienok. Dáta 

vyobrazujúce experimenty s tepelným stresom (pri teplotách 50, 65 a 80 °C) nie sú vyobrazené, 

nakoľko cytometer ani u jednej kultúry nezachytil žiadny signál pre živé bunky, teda všetky 

merania odpovedali negatívnej kontrole so 100% mŕtvymi bunkami. 

 
Obrázok 23 - Grafické zobrazenie vyhodnotených dát z druhej série pokusov, vyobrazujúce stres 

etanolom, UV žiarením a peroxidom vodíka, použitá kultúra s nízkym obsahom PHB bola stará 34 dní 

a obsahovala 0,01157 g/l PHB 

Druhá séria pokusov (Obrázok 23) s mierne staršou, avšak stále zelenou kultúrou (z dôvodu 

poruchy lampy) potvrdila, že tento kmeň je po krátkodobom vystavení (dokonca aj po dobu 

1 hodiny) etanolu až s koncentráciou 10% obj. neovplyvnená jeho prítomnosťou. Rovnako aj 

krátkodobé pôsobenie UV žiarenia nespôsobilo žiadne pozorovateľné zmeny. Prídavok 

peroxidu vodíka v koncentráciách 15 a 20% obj. však už po 10 minútach usmrtil väčšinu 

buniek. Úmrtnosť sa však neprejavila zvýšením pomeru mŕtvych/živých buniek, ale zníženým 

počtom buniek/μl. Oxidatívnym vplyvom peroxidu teda mnoho buniek prasklo a rozdiel bol 

pripočítaný k mŕtvym bunkám. 

  
Obrázok 24 - Grafické zobrazenie vyhodnotených dát z druhej série pokusov, vyobrazujúce stres 

etanolom, UV žiarením a peroxidom vodíka, použitá kultúra bohatá na PHB bola stará 87 dní 

a obsahovala 0,03113 g/l PHB 

Ako kultúra bohatá na PHB bola v druhom pokuse použitá stará kultúra, nakoľko prírastok PHB 

u Synechocystis sp. PCC 6803 je pomalší a pri nedostatočnom osvetlení je tento fakt ešte 

umocnený. Táto kultúra mala ale prirodzene vyšší podiel mŕtvych buniek. 
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V prítomnosti etanolu aj vo vyšších koncentráciách opäť nie je pozorovateľná výrazná zmena 

(Obrázok 24). To isté platí aj pre akútne ožarovanie UV lampou. Bunky po 10 minútach 

v prostredí s obsahom peroxidu vodíka reagovali obdobne ako bunky s nízkou hladinou PHB, 

došlo k výraznému úbytku ich koncentrácie, kultúra s prídavkom 20% obj. H2O2 sa už 

približovala negatívnej kontrole. 

     Ako už bolo spomenuté, cyanobaktérie sú atraktívnymi organizmami napríklad z hľadiska 

možnosti produkcie alkoholov, a to priamo z oxidu uhličitého a slnečnej energie. Hlavným 

problémom je ale ich nízka tolerancia  voči týmto potenciálnym produktom, čo je predmetom 

skúmania. Matsusako a kolektív [88] kultivovali tento kmeň v médiu obsahujúcom isobutanol 

o koncentrácií 2 g/l, pričom tým získali mutáciami kmeň s vyššou toleranciou voči tomuto 

alkoholu, zvládajúc až koncetráciu 5 g/l, ktorá mala pre predchádzajúcu generáciu kompletne 

inhibičný účinok [88]. Nová generácia zároveň vykazovala aj zvýšenú toleranciu voči iným 

alkoholom, ako etanol, n-butanol či isopentanol. Génová analýza ukázala, že kľúčovou boli 

kombinácie zmien v génoch slr1044 (mcpA) a slr0369 (envD), či slr0322 (hik43) a envD. Tento 

kmeň navyše po následnom zavedení etanol-produkujúcej metabolickej dráhy vykazoval až 

o 42% vyššiu produktivitu než kontrolný kmeň bez týchto mutácií [88]. To poukazuje na 

efektívnu stresovú odpoveď týchto organizmov voči prítomnosti alkoholov v prostredí. 

Skupina okolo Wang [89] skúmala odpoveď týchto buniek na prítomnosť etanolu so zistením, 

že sa jej prispôsobujú viacerými mechanizmami, medzi ktoré patria klasické stresové odpovede, 

ako zvýšená aktivita génov zodpovedných za rezistenciu voči ROS či tepelným šokom, ale aj 

morfologické zmeny v bunečných membránach či obaloch [89, 90]. Zároveň však bola výrazne 

povzbudená (už po 24 hodinách v prítomnosti 1,5% obj. etanolu 6 a 9 krát) exprese génu 

slr1994 kódujúceho PHA-špecifickú acetoacetyl-CoA reduktázu. Po 48 hodinách bola táto 

aktivita nižšia, klesla na 2 a 5 násobok a po 72 hodinách až na 2,57 a 2,29 násobok oproti 

kontrole [89]. To však naznačuje možnú schopnosť vhodnej koncentrácie etanolu povzbudiť 

akumuláciu sledovaných polymérov. Na bunečný rast mala však už aj táto koncentrácia po 24 

hodinách 50% inhibičný efekt v strede exponenciálnej fázy rastu [90]. Nami prevedené 

experimenty aj vo výrazne vyšších koncentráciách boli pravdepodobne vykonané v príliš 

krátkych časových intervaloch na pozorovanie zmeny. Dlhšie kultivácie pri nižších hladinách 

etanolu by mohli priniesť zaujímavé výsledky z hľadiska viability aj akumulácie PHB. 

     Presný mechanizmus odpovede na prítomnosť peroxidu vodíka je zatiaľ stále predmetom 

skúmania, viaceré zdroje však uvádzajú veľmi širokú škálu ochranných mechanizmov 

spúšťaných jeho vplyvom. Na proteíny pôsobí ako oxidovadlo, ovplyvňuje ich skladanie a teda 

aj aktivitu [91]. Akútny stres jeho vysokou koncentráciou veľmi rýchlo spôsobil usmrtenie 

a rozpad väčšiny buniek.  

     Z prvej série experimentov (Obrázok 21 a Obrázok 22) je pozorovateľný výrazný rozdiel 

v prekonávaní mraziacich cyklov, čo naznačuje možný kryoprotektívny efekt PHB pri tomto 

strese.  Hoci tento jav nie je dostatočne charakterizovaný pre cyanobakteriálne kultúry, viacerí 

autori ho popisujú v súvislosti s inými mikrobiálnymi druhmi. Obruča a kolektív [92] 

zaznamenali u lipázy rodu Rhizopus oryzea po 5tich rozmrazovacích cykloch v prítomnosti 

3HB o koncentrácií 100 mM nezmenenú aktivitu tohto enzýmu, zatiaľ čo v neprítomnosti 3-

hydroxybutyrátu klesla jej aktivita až na 59%. Hoci zachovanie aktivity enzýmu a viabilita 

buniek sú fundamentálne kompletne odlišné mechanizmy, výsledky zostávajú obdobné. Zatiaľ 
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čo počet živých buniek u S. Cerevisiae klesol bez 3HB po 5tich rozmrazeniach na takmer 10% 

pôvodného množstva, prídavok 50 mM ochránil takmer 50% a prídavok 100 mM až takmer 

60% kvasiniek [92]. V porovnaní s bežne používaným glycerolom a trehalózou v rovnakých 

koncentráciách (100 mM) dosiahol 3-hydroxybutyrát dokonca lepšie výsledky, čo naznačuje 

jeho obrovský potenciál v rámci budúcich aplikácií nielen ako bioplastu, ale aj ako 

kryoprotektantu [92]. 

4.3.2.2 Viabilita kultúry Synechocystis salina CCALA 192 

Viabilita tohto kmeňa a jeho odpoveď na rôzne druhy stresorov sú zmapované a popísané 

podstatne menej, než u Synechocystis sp. PCC 6803. V prvej sérií pokusov bola u 28 dní starej 

zelenej kultúry (Obrázok 25) vyradená jedna duplikátová rada z dôvodu veľkého počtu mŕtvych 

buniek v pozitívnej kontrole aj experimentoch. Koncentrácia biomasy a PHB v použitých 

kultúrach je uvedená v Obrázok 16 pre prvú sériu experimentov a v Obrázok 29 pre druhú sériu 

experimentov. 

 
Obrázok 25 - Grafické zobrazenie vyhodnotených dát z prvej série pokusov, vyobrazujúce akútny 10 

minútový stres etanolom v koncentrácií 0,5 – 5% obj. a 5 akútnych mraziacich cyklov, použitá kultúra 

s nízkym obsahom PHB bola stará 28 dní a obsahovala 0,04928 g/l PHB 

Zo získaných dát je viditeľný pokles u pokusov v prítomnosti etanolu v porovnaní s pozitívnou 

kontrolou. Ten je spôsobený nižšou koncentráciou buniek v je 1 μl vyhodnotenou prietokovým 

cytometrom. Pravdepodobne boli vzorky po vystavení stresoru stočené pri vyšších otáčkach 

než živá kultúra. Sú však vzájomne porovnateľné a nie je medzi nimi postrehnuteľný akýsi 

výrazný klesavý trend v závislosti na rastúcej koncentrácií etanolu. Obdobne ako 

u predchádzajúceho kmeňa, opakovaný stres mrazením sa už od prvého cyklu veľmi približuje 

negatívnej kontrole. 
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Obrázok 26 - Grafické zobrazenie vyhodnotených dát z prvej série pokusov, vyobrazujúce akútny 10 

minútový stres etanolom v koncentrácií 0,5 – 5% obj. a 5 akútnych mraziacich cyklov, použitá kultúra 

bohatá na PHB bola stará 35 dní a obsahovala 0,08404 g/l PHB 

Na Obrázku 26 vyobrazujúcom staršiu kultúru (s vyšším obsahom PHB v biomase) je 

pozorovateľný striedavý rastúco-klesajúci trend u pokusov s etanolom, ktorý mierne skresľuje 

výsledky, avšak v porovnaní s pozitívnou kontrolou sa dá konštatovať, že aj u tejto kultivácie 

bola 10 minútová expozícia tejto látke nedostatočná pre pozorovateľné zmeny. Oproti mladšej 

kultúre boli mraziace cykly zvládnuté mierne lepšie, avšak kryoprotektívny efekt PHB nebol 

taký výrazný, ako u Synechocystis sp. PCC 6803. Porovnanie však nie je smerodajné, nakoľko 

táto kultúra obsahovala oveľa viac mŕtvych buniek. 

 

Obrázok 27 - Grafické zobrazenie vyhodnotených dát z druhej série pokusov, vyobrazujúce stres 

etanolom, UV žiarením a peroxidom vodíka, použitá kultúra s nízkym obsahom PHB bola stará 34 dní 

a obsahovala 0,01698 g/l PHB 

Z druhej série pokusov (Obrázok 27) stojí za zmienku hlavne pokles pomeru živých 

cyanobakteriálnych buniek u pokusu s etanolom o koncentrácií 10% obj. po dobu 1 hodiny. 

Táto koncentrácia v spojení s dlhšou dobou kontaktu pravdepodobne už mala na kultúru 

toxickejší efekt. Akútne ožarovanie UV lampou sa v daných časových intervaloch opäť ukázalo 

byť neškodiace. Prítomnosť peroxidu vodíka mala silne oxidačný efekt, čo sa odrazilo na 

výraznom poklese celkového počtu buniek. 
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Obrázok 28 - Grafické zobrazenie vyhodnotených dát z druhej série pokusov, vyobrazujúce stres 

etanolom, UV žiarením a peroxidom vodíka, použitá kultúra bohatá na PHB bola stará 40 dní 

a obsahovala 0,0367 g/l PHB 

Grafické vynesenie analýzy staršej kultúry (Obrázok 28) vyobrazuje minimálne zmeny 

vyvolané vplyvom etanolu o vyšších koncentráciách či ultrafialovým žiarením. Zaujímavým 

trendom pozorovateľným u oboch kmeňov (Obrázok 23, Obrázok 24 a Obrázok 27, Obrázok 

28) je však nižšia viabilita kultúr bohatých na PHB v porovnaní s tými chudobnejšími 

v prítomnosti peroxidu vodíka. Rozdiel však nemusí byť striktne spôsobený obsahom PHB. Po 

vyčerpaní dusíka z média zástupcovia rodu Synechocystis prechádzajú do stavu tzv. chlorózy 

(z angl. chlorosis) spojeného najmä s degradáciou fotosyntetického aparátu a akumuláciou 

polymérov ako glykogén či PHB [93]. Intracelulárne vyvinutý peroxid vodíka je odbúravaný 

mnohými enzymatickými aj neenzymatickými (karotenoidy, α-tokoferol atď.) mechanizmami, 

väčšina však v tzv. water-water cykle prebiehajúcom vo fotosystémoch I a II [94]. Tie 

vzhľadom na ich degradáciu vplyvom chlorózy nie sú funkčné a staršia kultúra sa preto môže 

horšie vysporiadavať s prítomnosťou peroxidu vodíka ako ROS. Ten je pre cyanobaktérie, na 

rozdiel od väčšiny zvyšných druhov eukaryotického fytoplanktónu, vysoko toxický už pri 

veľmi nízkych koncentráciách, čo sa využíva pre ich elimináciu v prípade premnoženia vo 

vodných plochách [95].   
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Obrázok 29 - Grafické znázornenie obsahu biomasy a PHB (3HB) [g/l] v kultúrach použitých na 

experimenty s viabilitou pomocou prietokovej cytometrie (2. séria experimentov, doba kultivácie aj 

obsah PHB sú uvedené pri konkrétnych pokusoch) 

Napriek precíznosti a efektívnosti metódy prietokovej cytometrie boli pri jej analýze 

cyanobakteriálnych buniek postrehnuté isté nedostatky. Hlavný problém nastal pri sledovaní 

vplyvu niektorých stresorov na ich viabilitu, kedy sa síce vyhodnotením zachoval pomer živých 

a mŕtvych buniek, avšak u mnohých došlo k narušeniu ich integrity a cytometer ich teda 

nedokázal zachytiť. Logickým krokom bolo teda využiť možnosť prepočtu koncentrácie buniek 

na jeden μl u mŕtvej kultúry oproti koncentrácií buniek u pozitívnej kontroly a tento rozdiel 

pripočítať medzi bunky usmrtené vplyvom tohto stresoru. Menovite sa tento jav očakával najmä 

u rozmrazovacích cyklov z dôvodu rýchlej kryštalizácie intracelulárnej vody a v prítomnosti 

peroxidu vodíka vplyvom jeho silne oxidačných vlastností. Problémom však bolo, že 

koncentrácia buniek zachytená cytometrom u mnohých experimentov bola často vyššia než 

u pozitívnej kontroly, niekedy aj vyše dvojnásobne vyššia. Tento jav následne neumožňoval 

prepočet buniek, ktoré sa rozpadli medzi bunky mŕtve. Vyskytoval sa u oboch kultúr, ale 

u Synechocystis sp. PCC 6803 bol častejší, postihujúc takmer všetky experimenty okrem stresu 

peroxidom, u ktorého naozaj došlo k výraznému poklesu počtu buniek v jednom mikrolitry. 

Tento problém môže výrazne skreslovať výsledkovú radu, u vzoriek s vyššou koncentráciou 

biomasy teda nebol prepočet vykonaný. Ďalším problémom bola už spomenutá 

autofluorescencia chlorofylu či iných cyanobakteriálnych farbív, ktoré boli extrahované, 

výsledky sú zahrnuté nižšie. Barbara Poniedziałek a kolektív [96] sa zaoberali vhodnosťou 

prietokovej cytometrie ako metódy analyzovať sinice so záverom, že táto metóda môže byť 

užitočná z hľadiska izolácie siníc od iných druhov fytoplanktónu, merania obsahu chlorofylu 

a či fykocyanínu prípadne ich rozšírenia vo vodných plochách ako prvotná analytická metóda 

[96]. Rovnako však vyzdvihujú obmedzenia pre tento druh analýzy vyplývajúce 

z autofluorescencie cyanobakteriálnych buniek v kombinácií s použitím syntetických farbív 

a fluorochrómov z dôvodu prekrývania signálu [96]. Navyše popisujú náročnosť analýzy 

vláknitých druhov siníc spôsobenej rôznou dĺžkou trichómov, ktoré často neumožňujú 
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individuálnu analýzu buniek, ktorá je podstatou tejto metódy, bez predchádzajúcej 

ultrazvukovej segregácie (z angl. trichome sonication) [96], čo mohol byť jeden z dôvodov, 

prečo v našom prípade cytometer nedokázal efektívne počítať koncentráciu buniek. 

4.4 Extrakcie cyanobakteriálnych farbív 

Vzhľadom na autofluorescenciu rôznych cyanobakteriálnych farbív, ktorá narúšala analýzu na 

prietokovom cytometry boli tieto farbivá vyextrahované, pričom sa postupovalo podľa postupu 

v bode 3.3.6. Grafické vyobrazenie získaných dát je na Obrázku 30. 

 

 

 

Obrázok 30 – Grafické zobrazenie dát získaných premeraním vyextrahovaných farbív na UV/VIS 

spektrofotometry a následným prepočítaním podľa príslušných rovníc (3.3.6.1), zelené kultúry sú staré 

28 dní, žlté kultúry 35 dní 

Na Obrázku 30 je viditeľný výrazný rozdiel medzi mladšími a staršími kultúrami. 

U Synechocystis sp. PCC 6803 je hladina chlorofylu a aj karotenoidov výrazne vyššia u zelenej 

kultúry. To potvrdzuje teóriu, že žltá kultúra v stave chlorózy bez zdroja dusíka degraduje 

fotosystémy a akumuluje PHB ako zásobný zdroj uhlíka (Obrázok 16), pričom sa táto 

degradácia prejavuje žltnutím chlorofylov. Kmeň Synechocystis salina CCALA 192 vykazoval 

skôr opačný efekt, ktorý principiálne neodpovedá prírastku biomasy/PHB vyobrazených 

v Obrázok 16, nakoľko u tejto kultúry bol evidovaný vyšší obsah PHB už v štvrtom týždni. To 

by malo znamenať, že do stavu chlorózy vstúpila skôr ako PCC 6803. Extrakcie boli 

vykonávané vo viacerých vzorkách a u mnohých bolo po vynesení grafických závislostí 

očividné, že došlo k degradácií získaných farbív, nakoľko tieto extrakcie sú veľmi citlivé na 

teplotu, osvetlenie aj čas medzi extrakciou a spektrofotometrickou analýzou. Preto boli zvolené 

a spriemerované len tie najvhodnejšie. U kultúry CCALA 192 starej 28 dní však 

pravdepodobne došlo k degradácií u všetkých štyroch vzorkov, čo vyústilo v opačný trend ako 

u druhého kmeňa. Výťažky síce neboli kvantitatívne smerodajné, stačia však na podloženie 

tvrdenia, že cyanobakteriálne bunky sú bohaté na farbivá s autofluorescenčnými vlastnosťami, 

ktoré interferovali so signálom pri analýze pomocou prietokového cytometru. 
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5 ZÁVER 

 

Vzhľadom na exponenciálne rastúcu a prosperujúcu populáciu a plnenie jej základných 

životných potrieb, ako je zvýšená spotreba potravín, nápojov, liekov či kozmetiky rastie aj 

množstvo odpadu spojeného s ich balením, výrobou či transportom. Petrochemické plasty boli 

vďaka ich skvelým vlastnostiam a nízkej výrobnej cene dlho vnímané ako skvelý materiál pre 

tieto aplikácie, nehľadiac na ich negatívny ekologický efekt. Ten bol podnetom pre návrat 

k prirodzenejším, rýchlo a „čisto“ rozložiteľným alternatívam, jedným z mnohých menovite 

polyhydroxyalkanoátom. 

     Cieľom tejto bakalárskej práce bolo skúmať fotoautotrofných producentov týchto 

prírodných polymérov, cyanobaktérie, ktorých výhodou oproti ostatným adeptom je hlavne ich 

schopnosť utilizovať ich len z oxidu uhličitého, vody a energie získanej zo slnečnej energie. 

Zároveň bol sledovaný ich pozitívny vplyv na prekonávanie rôznych stresových podmienok 

mikrobiálnych buniek a možnosť ich analýzy so zameraním hlavne na prietokovú cytometriu. 

     Prvým krokom bolo sledovanie prirodzeného rastu a akumulácia polyhydroxybutyrátu u 

kultúr za fotoautotrofných a mixotrofných podmienok. Pre kmeň  Synechocystis sp. PCC 6803 

sa z hľadiska bunečného rastu zdala byť najvhodnejšia kombinácia acetátu sodného s γ-

butyrolaktónom, pre akumuláciu polyméru zase samotný acetát či jeho kombinácia s 1,4-

butándiolom. Druhému použitému kmeňu, Synechocystis salina CCALA 192, zase najviac 

vyhovovala kombinácia acetátu sodného s propionátom sodným, najviac PHB nahromadil 

v prítomnosti acetátu a 1,4-butándiolu. Z hľadiska fotoautotrofnej kultivácie bola na základe 

výsledkov výkonnejšia druhá kultúra. 

     Pre štúdium vplyvu vybraných stresorov na viabilitu cyanobaktérií pomocou prietokového 

cytometru bol ako prvotný marker zvolený fluoresceín diacetát. Ten sa aj napriek prevedenej 

optimalizácií riedenia, koncentrácie a času farbenia ukázal byť nevhodným. Dôvodom bola 

pravdepodobne autofluorescencia buniek vyvolaná prítomnosťou rôznych farbív, ktorá bola 

dokázaná ich následnou extrakciou, a vzájomnej interferencie emitovaných signálov. Následne 

sa pracovalo s farbivom SYTOXTM Blue Dead Cell Stain, ktoré sa na základe svojho emisného 

spektra zdalo byť vhodnejšie pre túto analýzu. Po vynesení získaných dát do grafických 

závislostí nebol odpozorovaný u väčšiny stresorov žiadny výrazný priamy vplyv obsahu 

polyhydroxybutyrátu na schopnosť buniek prekonať nepriaznivé podmienky. Výnimku tvorili 

opakované zmrazovacie a rozmrazovacie cykly, u ktorých bol zaznamenaný pozitívny účinok, 

naznačujúci kryoprotektívny efekt tohto polyméru, popísaný viacerými autormi aj u iných 

mikrobiálnych organizmov. Opačný trend bol sledovaný v prítomnosti peroxidu vodíka, ktorá 

sa zdala byť letálnejšia pre bunky bohatšie na PHB, pravdepodobne vyvolaný nefunkčnosťou 

fotosystémov v dôsledku nedostatku dusíka a ich neschopnosť odbúravať ROS. 

      Cyanobaktérie majú z hľadiska fungovania ich metabolizmu veľký potenciál pre produkciu 

polyhydroxyalkanoátov, napriek tomu zatiaľ nedosahujú požadované výsledky v porovnaní 

s inými mikrobiálnymi producentmi a ich industrializácia sa zdá byť vzdialená. Dôvodom je 

pravdepodobne doterajšie nedostatočné chápanie metabolických dejov a medzikrokov 

smerujúcich k syntéze bioplastov v ich bunkách. To poukazuje na nutnosť ďalšieho výskumu 

a práce s týmito organizmami s vidinou odbremenenia životného prostredia od prítomnosti 

náročne odbúrateľných syntetických plastových materiálov. 
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