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ABSTRAKT 

 

Předložená disertační práce se zabývá mikrobiologií vína a ručně vyráběných sýrů. První část 

práce je zaměřena na identifikaci kvasinkové mikroflóry izolované z bobulí a moštů během 

kvasného procesu výroby moravských vín. Jako matrice byly voleny odrůdy bílého (Sauvignon) 

a červeného (Rulandské modré) vína pocházející z integrované a ekologicky ošetřené moravské 

vinice. Čisté kultury byly identifikovány molekulární metodou ITS-PCR-RFLP (amplifikující oblast 

vnitřního přepisovaného mezerníku ITS: ITS1, ITS2 a 5,8S rDNA) za použití tří až sedmi restrikčních 

endonukleáz a následně sekvencí ITS oblasti u vybraných izolátů. Z celkového počtu 524 izolátů 

bylo identifikováno 14 druhů řadících se do šesti rodů. Na začátku se fermentačního procesu 

účastnily nesaccharomycetní druhy s převahou druhu Hanseniaspora uvarum, v pozdějších fázích, 

díky rostoucí koncentraci alkoholu, byl predominantní druh Saccharomyces cerevisiae. 

Cílem práce bylo dále zavést postup aplikace selektovaných kmenů S. cerevisiae při řízené 

velkoobjemové výrobě vína. Předpokladem selekce byla v první řadě kmenová identifikace druhu 

S. cerevisiae. Rod Saccharomyces byl od ostatních nesaccharomycetních druhů odlišen metodou 

ITS-PCR-RFLP. Za účelem druhového a následně i kmenového odlišení byla aplikována řada 

dalších molekulárních metod zahrnujících PCR-fingerprinting (rep- a RAPD-PCR), druhově-

specifické primery (multiplexní a touchdownovou PCR), LSU-DGGE a amplifikaci delta oblastí 

rDNA druhu S. cerevisiae. Druhově specifické primery odlišily některé druhy komplexu 

Saccharomyces sensu stricto, amplifikace delta sekvencí za použití primerů δ1-δ2 se ukázala být 

vhodným nástrojem k odlišení kmenů druhu S. cerevisiae. Celkově bylo izolováno 120 kmenů 

rodu Saccharomyces, z toho bylo identifikováno 45 kmenů odlišných. Na základě dobrých 

technologických vlastností (osmotolerance, alkoholová tolerance, nízká produkce H2S aj.) byl 

vybrán autochtonní kmen S. cerevisiae 1-09 izolovaný z bobulí. Tento kmen byl testován 

při velkoobjemové fermentaci. Na základě chemické a senzorické analýzy vín byla na závěr 

posouzena vhodnost kmene pro výrobu. Vína připravená inokulací moštu autochtonním kmenem 

S. cerevisiae 1-09 se výrazně nelišila od vín, která byla připravena inokulací moštu komerčně 

dostupným kmenem. 

Další část práce je zaměřena na izolaci, kvantifikaci a identifikaci kvasinek z ručně vyráběných 

sýrů a jejich meziproduktů pocházejících ze zemí Západního Balkánu. Izolované druhy byly 

identifikovány metodou ITS-PCR-RFLP, sekvenací, fyziologickými testy. Mezi dvaceti 

identifikovanými druhy byly D. hansenii, C. zeylanoides a Y. lipolytica druhy dominantními. 

Za účelem přímé detekce komplexního mikrobiálního systému zahrnujícího kvasinky a plísně byly 

aplikovány metody přímé analýzy DNA. Nově zavedená kultivačně nezávislá metoda je založena 

na konstrukci knihovny z metagenomové DNA a umožňuje stanovit relativní zastoupení druhů. 

Metoda ITS genomová knihovna spojená s restrikční analýzou byla srovnána s kultivačně 

nezávislou LSU-DGGE a taktéž s kultivačně závislou ITS-PCR-RFLP. Odlišnosti mezi metodami byly 

potvrzeny korelační analýzou a stanovenými indexy biodiverzity a dominance jednotlivých druhů. 

Tato studie, založená na analýze sekvencí DNA obdržené přímo ze vzorků, vrhá nový pohled 

na mikrobiální diverzitu a může tak otevírat nové perspektivy přímé komplexní analýzy kvasinek 

a plísní nejen z potravinových matric, ale i jiných přirozených prostředí. 
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1  ÚVOD 

 

Kvalita fermentovaných potravin a nápojů, na kterou je v posledních letech kladen důraz, 

je z velké části ovlivněna mikroorganismy použitými při jejich přípravě. Jednou z těchto skupin 

mikroorganismů jsou kvasinky, které hrají důležitou úlohu při produkci fermentovaných potravin 

a nápojů, jako je např. víno, pivo, sýry aj. (Kurtzman et al., 2011). 

Použití kvasinek, stejně jako dlouhá historie výroby vína, sahá několik tisíc let zpátky. 

„Moderní“ základ produkce vína položil Pasteur a jeho následovníci, kteří poukázali 

na nezastupitelnou roli mikroorganismů, především kvasinek, při jeho výrobě. I po tolika letech je 

víno z hlediska mikrobiologie velmi atraktivní a v současné době stále hojně studované téma. 

Pozornost vědecké komunity je upřena na charakterizaci vína z hlediska kvasinkové mikroflóry, 

která je nedílnou součástí jeho přípravy. Metabolické aktivity ať už saccharomycetních, tak 

i nesaccharomycetních druhů totiž vedou a ve výsledku ovlivňují senzorický profil vína (Jolly et al., 

2006). Další oblastí, kde kvasinky pozitivně přispívají k organoleptickým vlastnostem produktu, je 

produkce sýrů. Díky svým specifickým enzymatickým aktivitám ovlivňují průběh jejich zrání a 

některé druhy (stejně jako při výrobě vína) bývají používány i jako startovací kultury (Irlinger a 

Mounier, 2009). 

Obecně platí, že k porozumění příspěvku kvasinek k danému produktu, je nezbytné znát 

zásadní charakteristiky, jako jsou (i) taxonomické zařazení každého druhu spojeného s procesem; 

(ii) kinetika růstu; (iii) vybrané biochemické aktivity a v neposlední řadě (iv) vliv mikrobiálního 

působení na kvalitu finálního produktu. Kontrola složení kvasinkové mikroflóry může předejít 

možné nežádoucí kontaminaci během výroby potravin a nápojů. Proto je izolace, identifikace a 

charakterizace kvasinek důležitá, zejména pak ve spojení s produkcí kvalitních potravin a 

alkoholických nápojů. Současně izolace a identifikace kvasinek během spontánní fermentace 

umožňuje aplikaci autochtonních kmenů jakožto startovacích kultur. Použití těchto kmenů 

v procesu výroby vína pomáhá zachovávat regionální charakter a potlačuje uniformitu spojenou 

s aplikací komerčně dostupných kmenů (Tristezza et al., 2012). 

Identifikace kvasinek izolovaných v průběhu výroby potravin a nápojů je v současnosti spojena 

s aplikací novějších metod založených na molekulární typizaci. Aplikací metod, jako je např. PCR-

RFLP (stanovení polymorfismu délky restrikčních fragmentů amplifikované vybrané oblasti rDNA) 

lze docílit relativně rychlou, snadno opakovatelnou a reprodukovatelnou identifikaci většího 

množství izolátů. Dlouhodobé problémy spojené s druhovou a kmenovou identifikací kvasinek 

spadajících do komplexu Saccharomyces sensu stricto, který zahrnuje kmeny spojované 

s fermentací vinného moštu, vedl k aplikaci dalších technik, jako je např. PCR-fingerprinting, 

amplifikace delta sekvencí, sekvenace určitých oblastí rDNA apod. Na druhou stranu novější 

studie ukazují, že ekologie fermentovaných potravin nemůže být efektivně studována pouze 

za použití metod, které vyžadují izolaci a kultivaci mikroorganismů před samotnou identifikací. 

V součastné době se tedy výzkum taktéž opírá o přímou izolaci a detekci mikrobiální DNA 

v daném vzorku bez předchozí kultivace mikroorganismů (např. DGGE, TGGE apod.). Využití přímé 

identifikace umožňuje relativně rychlou detekci mikrobiálních systémů, čehož je v současné době 

hojně využíváno (Jany a Barbier, 2008). 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 VYUŽITÍ KVASINEK V POTRAVINÁŘSKÝCH TECHNOLOGIÍCH 

 

I přes to, že kvasinky jsou velmi malé jednobuněčné organismy (3 – 15 μm), jejich široké využití 

je známo v celé řadě oblastí vědy a průmyslu. Jedná se například o medicínu (produkce léčiv, 

enzymů, hormonů, vakcín aj.), produkci rekombinantních proteinů, environmentální 

biotechnologie zahrnující bioremediace, degradace polutantů aj., dále například při biokontrole 

jako ochrana plodin, či v potravinářských technologiích (Walker, 1998). 

Kvasinky mají význam zejména při produkci potravin a fermentovaných nápojů. Vědecké 

a technologické porozumění jejich rolí během těchto procesů začalo prvotními studiemi Pastera 

a Hansena, kteří se v průběhu druhé poloviny 19. století ve svých pracích zabývali mikrobiologií 

fermentačního procesu výroby piva a vína. Ve výzkumu následně pokračovali Guilliermond 

a Kluyver, kteří konstatovali, že kvasinky představují unikátní skupinu mikroorganismů, jejichž 

role je při výrobě některých potravin a nápojů nezastupitelná (Fleet, 2007). 

V současné době existuje řada studií zabývajících se kvasinkami a jejich významem při produkci 

fermentovaných nápojů, potravin či jejich složek a aditiv. V řadě potravinářských technologií 

(výroba chleba, piva, vína, lihu aj.) se tradičně využívají různé kmeny druhu Saccharomyces 

cerevisiae. Nicméně v posledních letech narůstá zájem odborné komunity o aplikaci jiných, 

tzv. nesaccharomycetních kmenů a to zejména ve vinařském průmyslu. Jak Jolly et al. (2003), 

Ciani a Comitini (2011), Comitini et al. (2011) a Viana et al. (2008) uvádí, některé druhy rodu 

Hanseniaspora, Candida, Pichia, Kluyveromyces, Issatchenkia mohou mít pozitivní vliv 

na fermentační proces během výroby vína nebo kvašeného jablečného moštu. 

Kvasinky hrají taktéž důležitou roli při výrobě mléčných produktů, jako jsou kefír, jogurt aj. 

Při produkci těchto fermentovaných potravin se používají zejména druhy Kluyveromyces 

marxianus, Debaryomyces hansenii nebo druh Saccharomyces boulardii (Karaolis et al., 2013). 

V současné době existuje řada studií popisujících důležitou roli kvasinek při produkci sýrů, 

zejména během jejich zrání a to v důsledku produkce enzymů vykazujících proteolytickou a 

lipolytickou aktivitu. Nejvíce zastoupeny bývají zpravidla druhy Debaryomyces hansenii, Yarrowia 

lipolytica, Kluyveromyces marxianus, různé druhy rodu Pichia a kvasinkovitý mikroorganismus 

Galactomyces geotrichum (Lavoie et al., 2012). 

Díky silné antifungální aktivitě nachází některé druhy kvasinek uplatnění při tzv. biokontrole 

znehodnocení potravin. U většiny potravin a alkoholických nápojů představují mikroorganismy 

komplexní ekosystém, kde kvalitu produktu ovlivňuje diverzita mikrobiálních druhů a jejich 

interaktivní odezvy. Druhy, jako je například Metschnikowia pulcherrima, Pichia guilliermondii, 

Sporidiobolus roseus nebo Aureobasidium pullulans vykazují silnou antagonistickou aktivitu vůči 

vláknitým houbám a to různými mechanismy účinku, jako jsou produkce killerových toxinů 

nebo jiných antimikrobiálních proteinů a peptidů; produkce různých toxických metabolitů 

(ethanol, acetaldehyd) nebo vzájemné soutěžení o živiny a prostor k růstu (Schena et al., 2003). 
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Obr. 1: Schématické znázornění využití kvasinek v biotechnologiích (Kurtzman et al., 2011). 

 

Působení kvasinek na kvalitu potravin však není pouze pozitivní. Existuje řada druhů, 

které mohou znehodnocovat potraviny a nápoje, což může mít ve výsledku obrovský dopad 

na ekonomické ztráty v daném potravinářském odvětví (Renouf a Lonvaud-Funel, 2007). 

 

 

2.2 METODY IDENTIFIKACE KVASINEK 
 

V roce 1912 zavedl A. Guilliermond první systém klasifikace kvasinek. Systém byl založen 

na sledování morfologických a několika fyziologických vlastností, jako je schopnost fermentovat 

monosacharidy. Následovaly mnohé studie tradičních metod taxonomického zařazování. Systém 

hodnocení kvasinek byl rozšířen, rostl počet fyziologických testů založených na schopnosti 

fermentovat a asimilovat rozmanité substráty. Kritéria klasifikace byla detailně popsána van der 

Waltem a Yarrowem v roce 1984 a Kreeger-van Rij v roce 1987 (Deák, 2013). 

Nedávný pokrok v molekulární biologii vedl k rozvoji nových molekulárních technik určených k 

identifikaci kvasinek izolovaných z různých potravinových matric. Tyto molekulární metody jsou 

často založeny na amplifikaci DNA, k níž se využívá metoda polymerázové řetězové reakce (PCR). 

V prvním kroku bývá DNA izolována z mikroorganismů. Byla navržena řada protokolů určených k 

izolaci a purifikaci DNA. V dnešní době se k izolaci používají komerční soupravy, automatická 

izolace nebo stále ještě tradiční fenol-chloroformová extrakce. PCR je metoda, která umožňuje 

exponenciální amplifikaci specifických DNA sekvencí in vitro syntézou DNA. Samotný proces 

amplifikace se skládá ze tří kroků, které jsou několikrát opakovány. Specifita reakce je primárně 
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dána sekvencí oligonukleotidového primeru, který hybridizuje ke zdenaturované ssDNA. 

Amplifikovaná DNA je posléze elektroforeticky separována v agarózovém gelu o dané koncentraci 

a vizualizována pomocí interkalačního barviva ethidium bromidu (Fernández-Espinar et al., 2006). 

V dnešní době se molekulární metody, určené k identifikaci a detekci mikroorganismů 

v potravinách a jiných matricích, dají rozdělit na dvě velké skupiny a to na metody, které jsou 

závislé na předchozí kultivaci mikroorganismů (např. ITS-PCR-RFLP, PCR-fingerprinting aj.) 

a na metody přímé detekce neboli přímé analýzy DNA bez předchozí kultivace mikroorganismů. 

Jedná se např. o metody PCR-DGGE, PCR v reálném čase (qPCR), fluorescenční in situ hybridizaci 

(FISH) nebo relativně novou metodu denaturační vysokotlaké kapalinové chromatografie (D-

HPLC) (Quigley et al., 2011; Cocolin et al., 2013). 

Metody závislé na kultivaci totiž s sebou nesou řadu nevýhod. Ne všechny mikroorganismy 

jsou kultivovatelné, některé pro svůj růst vyžadují specifické podmínky (Quigley et al., 2011). Jany 

a Barbier (2008) taktéž uvádí, že druhy vyskytující se v nízké koncentraci nejsou schopny soutěžit 

s početně více zastoupenými druhy. V dnešní době jsou tedy čím dál více upřednostňovány 

metody založené na přímé analýze DNA. Tyto metody, spojené s polymerázovou řetězovou 

reakcí, nabízejí vědcům možnost studia ekologie komplexních mikrobiálních ekosystémů (Quigley 

et al., 2011). Mikroorganismy jsou často studovány ne díky jejich schopnosti růst na specifických 

kultivačních médiích, ale protože obsahují DNA a RNA, díky nimž jsou identifikovány. Metody 

přímé detekce mikroorganismů s sebou nesou řadu výhod (Cocolin et al., 2013). Jedná se 

zejména o časovou nenáročnost ve srovnání s fyziologickými a molekulárními metodami. Navíc 

buňky nejsou kultivovány, a proto odpadá riziko zkreslení dat spojených s použitím kultivačních 

médií (např. ztráta některých kmenů při ředění; některé mikroorganismy jsou rychle rostoucí, jiné 

preferují pro svůj růst specifické podmínky apod.). Na druhou stranu i přes to, že existuje řada 

výhod v porovnání s kultivačně závislými technikami, metody nezávislé na kultivaci s sebou nesou 

limitace, jako je například obtížnost kvantifikace buněk (např. při PCR-T/DGGE) nebo paralelní 

detekce mrtvých buněk. Další nevýhody těchto metod jsou spojeny s PCR, kdy senzitivita PCR je 

často snižována přítomností široké škály inhibitorů. Velmi důležitým krokem je tedy krok 

optimalizace izolace DNA. Nedostatky v PCR jsou taktéž přičítány odlišnostem v účinnosti 

amplifikace templátové DNA nebo inhibice amplifikace tzv. hybridizací nejvíce zastoupených 

templátů v prvních stádiích amplifikace (Quigley et al., 2011; Jany a Barbier, 2008). 

Přímé metody jsou v posledních letech tedy často kombinovány s metodami založenými 

na kultivaci mikroorganismů. Současné využití obou přístupů může být použito k popisu příspěvku 

jednotlivých mikroorganismů, kdy můžeme identifikovat druhy dané komunity, vyhodnotit jejich 

zastoupení a analyzovat dynamiku dominantních druhů (Ndoye et al., 2011). 

 

2.3 BIODIVERZITA A EKOLOGIE KVASINEK SPOJENÁ S VÝROBOU VÍNA A SÝRŮ 
 

2.3.1 Kvasinky spojené s výrobou vína 
 

Produkce vína probíhá ve dvou různých prostředích – na vinici, která představuje přirozený 

ekosystém ovlivňovaný kultivačními praktikami, a ve vinařství neboli prostředí spojovaném 
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s fermentací, skladováním, zráním vín a lahvováním. Dostupné informace o přítomnosti 

mikrobiálních komunit na vinohradu, povrchu bobulí a ve vinařství mohou být shrnuty 

v následujících bodech (Loureiro a Malfeito-Ferreira, 2003): 

 
(i) zdroj kvasinek a kvasinkovitých mikroorganismů je spojen se všemi částmi vinice, jako 

jsou půda, vzduch, jiné rostliny a přenašeče 

(ii) hmyz je obecně považován za přenašeče kvasinek 

(iii) diverzita kvasinek kolonizující povrch bobulí je ovlivněna stupněm zralosti bobule 

(iv) výskyt a růst mikroorganismů na povrchu bobulí je ovlivněn jednak srážkami a 

teplotou, dále pak odrůdou a aplikací různých ošetřujících přípravků 

(v) kvasinky jsou lokalizovány zejména na povrchu bobule, kde může unikat z bobule 

šťáva; vnější část bobule je pak pokryta voskovou vrstvou, která ovlivňuje adhezi 

mikrobiálních buněk a jejich schopnost kolonizovat povrch bobule 

(vi) oxidativní basidiomycetní kvasinky bez jakéhokoli oenologického významu 

(Sporobolomyces sp., Cryptococcus sp., Rhodotorula sp. a Filobasidium sp.) jsou na 

vinici široce rozšířené stejně jako kvasinkovitý mikroorganismus Aureobasidium 

pullulans, který se hojně vyskytuje na nezralých bobulích 

(vii) apikulátní kvasinky (Hanseniaspora sp. a Kloeckera sp.) a oxidativní kvasinky (zejména 

Candida sp., Pichia sp. a Kluyveromyces sp.) jsou predominantní na zralých bobulích 

(viii) hlavní druh S. cerevisiae je prakticky na bobulích nepřítomen (přítomen ve velmi nízké 

koncentraci) a do procesu fermentace se zapojuje později 

(ix) další druhy (rodu Pichia aj.) se do procesu dostávají díky kontaktu vinného moštu 

s prostředím sklepa 

 

2.3.2 Kvasinky spojené s výrobou sýrů 
 

V dnešní době existuje velké množství různých druhů sýrů a výskyt kvasinek, jakožto 

sekundární mikroflóry, je závislý na typu a původu. V porovnání s vínem je však tento systém 

z hlediska kvasinkové mikroflóry doposud výrazně méně popsaný. V průběhu výroby sýrů se 

uplatňují především bakterie. Na druhou stranu i přes to, že kvasinky hrají spíše sekundární 

úlohu, je jejich role zejména během zrání sýrů, nezastupitelná (Addis et al., 2001). 

Sýry představují značně heterogenní fyzikálně-chemické prostředí, což umožňuje jejich 

současnou kolonizaci řadou mikrobiálních druhů, které jsou schopné utilizovat různé uhlíkaté 

substráty. Mikroflóra sýrů je obecně složena z různých druhů bakterií, plísní a kvasinek. Tyto 

mikroorganismy zlepšují údržnost a přispívají ke vzniku organoleptického profilu sýrů (Irlinger a 

Mounier, 2009). 

Kvasinky obecně představují důležitou součást kultur účastnících se povrchového zrání sýrů 

a to zejména díky jejich toleranci k nízkému pH a vodní aktivitě, dále toleranci k vysokým 

koncentracím solí a nízké teplotě během skladování. Taktéž mají schopnost produkovat 

lipolytické a proteolytické enzymy a tvořit alkalické metabolity. V sýrech bývají často nalezeny 

druhy rodů Candida, Cryptococcus, Debaryomyces, Hansenula, Kluyveromyces, Pichia, 

Rhodotorula, Saccharomyces, Yarrowia, Torulaspora, Zygosaccharomyces a kvasinkovitý 
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mikroorganismus Galactomyces geotrichum. Nejvíce zastoupeny jsou pak druhy Kluyveromyces 

lactis, Kluyveromyces marxianus, Debaryomyces hansenii, Saccharomyces cerevisiae, Yarrowia 

lipolytica, Trichosporon cutaneum a Torulaspora delbrueckii. Obecným trendem je dominance 

kvasinek během počátečních stádií zrání sýrů, kdy se následně do procesu zapojují bakterie 

(Corsetti et al., 2001). 

Nejen bakterie, ale i některé kvasinky, se jeví být vhodné jako startovací kultury a to díky jejich 

zajímavým technologickým vlastnostem. V mnohých případech jsou kvasinky používány jako 

tzv. sekundární startovací kultury a bývají většinou aplikovány za účelem zvýšení aroma 

nebo k podpoře růstu jiných mikroorganismů. Nicméně při selekci startovacích kultur musí být 

pozornost upřena na ekologickou adaptaci kmenů použitých k inokulaci, k jejich schopnosti 

kolonizovat a adaptovat se na podmínky daného prostředí a k interakcím vyskytujícím se mezi 

mikroorganismy. Navíc přídavek mikroorganismů, vykazujících specifickou funkci v čisté kultuře, 

nemusí nezbytně vést ke stejným fenotypovým vlastnostem ve směsné kultuře. Výše uvedené 

odhaluje limitaci strategií založených na přídavku jednotlivých kmenů ke komplexní mikroflóře 

vyskytující se přirozeně na povrchu sýrů. Jak bylo zmíněno výše, některé individuální druhy 

kvasinek mohou mít konkrétní vliv na organoleptické vlastnosti a texturu sýrů a mohou být tedy 

použity jako startovací kultury (Irlinger a Mounier, 2009). 

 

3  CÍLE PRÁCE 

 

Experimentální část předložené disertační práce je zaměřena na izolaci, identifikaci 

a charakterizaci kvasinek spojených s výrobou jihomoravského vína a s produkcí ručně 

vyráběných sýrů pocházejících ze zemí západního Balkánu. Jednotlivé dílčí cíle práce jsou potom 

následující: 

 

 

o Prostudovat kvalitativní zastoupení kvasinek a kvasinkovitých mikroorganismů 

při výrobě moravských vín. 

 

o Z izolovaných kvasinek získaných z vinice a ze spontánně kvašených moštů 

identifikovat kmeny rodu Saccharomyces a následně otestovat jejich vhodnost 

pro aplikaci ve fermentačním procesu výroby vína. 

 

o Zhodnotit zastoupení kvasinkové mikroflóry tradičních ručně vyráběných sýrů 

produkovaných zeměmi západního Balkánu (Srbsko, Chorvatsko). 

 

o Otestovat navrženou semi-kvantitativní metodu založenou na analýze 

metagenomické DNA, která je určená k přímé analýze kvasinek a plísní ze vzorků sýrů 

a jejich meziproduktů (metoda ITS genomová knihovna spojená s restrikční analýzou). 
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4  VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

Diverzita a složení kvasinkové populace přispívá k senzorickému charakteru vína (Jolly et al., 

2006), a proto jsou tedy moderní biotechnologické přístupy při jeho výrobě zaměřeny zejména 

na monitoring mikrobiální populace (charakterizace mikrobiálního složení během fermentačního 

procesu), na kontrolu kvasného procesu z hlediska rozvoje nežádoucí kvasinkové mikroflóry a 

taktéž na selekci a využití startovacích kultur kvasinek izolovaných z vlastních vinic (Ciani et al., 

2010). Kvasinky jsou nedílnou součástí mikrobiální populace nejen při produkci fermentovaných 

nápojů, ale taky hrají důležitou roli při výrobě jiných potravin, jako jsou např. sýry. Díky 

specifickým enzymatickým aktivitám přispívají k jejich zrání a stejně jako při produkci vína 

ovlivňují senzorickou kvalitu výsledného produktu. Disertační práce je tedy zaměřena 

na identifikaci kvasinek izolovaných během procesu produkce moravských vín a na identifikaci 

a komplexní studii kvasinkové mikroflóry spojené s tradičně ručně vyráběnými zahraničními sýry. 

Předložená praktická část disertační práce je rozdělena na tři části. První část se věnuje 

sledování biodiverzity povrchu bobulí a monitoringu kvasného procesu z hlediska kontroly 

rozvoje kvasinek a charakterizace mikrobiálního složení spontánně kvašených moštů při výrobě 

červeného a bílého vína. Druhá část je zaměřena na identifikaci, testování a následnou aplikaci 

vybraného autochtonního kmene S. cerevisiae v praxi. Poslední část se zabývá identifikací 

kvasinek spojených s tradičně ručně vyráběnými zahraničními sýry. Součástí poslední části je 

i návrh, zavedení a zhodnocení semi-kvantitativní identifikační metody určené k přímé 

charakterizaci kvasinek a plísní v potravinových matricích. Souhrn dílčích bodů práce je uveden 

na obr. 1. 

 

Hlavními použitými metodami byly především molekulární typizační techniky založené 

na polymerázové řetězové reakci (PCR): ITS-PCR-RFLP za použití tří až sedmi restrikčních 

endonukleáz, PCR-fingerprinting (rep-PCR, RAPD), amplifikace interdelta oblastí za použití PCR, 

LSU-DGGE, sekvenace oblasti ITS rDNA a sekvenace oblasti D1/D2 LSU rDNA (příprava klonováním 

do plazmidu). Zavedena a zhodnocena byla i nová semi-kvantitativní metoda založená 

na konstrukci ITS genomové knihovny spojené s restrikční analýzou. Genomová DNA byla 

z kvasinek izolována za použití komerčně dostupných souprav pro izolaci DNA. Taktéž byly 

použity klasické identifikační metody – fyziologické testy (cca 60 testů). 
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Obr. 1: Souhrnné schématické znázornění praktické části předložené disertační práce. 
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4.1 IDENTIFIKACE KVASINEK IZOLOVANÝCH Z BOBULÍ A BĚHEM PROCESU 
VÝROBY MORAVSKÝCH VÍN 

 

Za účelem monitoringu a zhodnocení kvalitativního zastoupení kvasinek v průběhu kvasného 

procesu výroby vín byly analyzovány spontánně kvašené mošty připravené z bobulí pocházejících 

z (i) konvenčně, (ii) integrovaně a ekologicky ošetřené vinice. Současně byly kvasinky izolovány 

i z bobulí a to za účelem stanovení složení mikroflóry vstupující do procesu výroby vína a taktéž 

k posouzení případného vlivu použité agrotechniky. Na základě nejen regionality produktu, 

ale i různých typů ošetření vinice, byly vzorky odebírány ve dvou podoblastech jihomoravské 

vinařské oblasti: velkopavlovická – konvenční vinice a mikulovská – integrovaná a ekologická 

vinice. 

 

4.1.1 Izolace a identifikace kvasinek z bobulí a fermentovaných moštů z konvenční vinice 

 

Výskyt autochtonní kvasinkové populace na bobulích a listech 
 

Na analyzovaných bobulích (tab. 1) byly nalezeny 4 různé druhy kvasinek. Kromě druhu 

H. uvarum, který, jak uvádí Pretorius (2000), je považován za nejčastěji se vyskytující druh 

spojený s mikrobiálním ekosystémem bobule, a který byl detekován na bobulích obou odrůd, byl 

taktéž identifikován druh M. pulcherrima (Veltlínské zelené) a P. fermentans spolu s druhem 

T. delbrueckii u odrůdy Svatovavřinecké. Jedná se o běžně se vyskytující druhy kolonizující povrch 

bobulí (Jolly et al., 2006). Rod Saccharomyces nebyl na bobulích detekován pravděpodobně 

z důvodu jeho velmi nízké koncentrace, která se, podle autorů Raspor et al. (2006) pohybuje 

v rozmezí > 10 – 100 CFU·cm–2. 
 

Tab. 1: Srovnání druhů kvasinek izolovaných z listů a bobulí odrůd bílého a červeného vína identifikovaných 

metodou ITS-PCR-RFLP. 

Matrice 
Identifikované druhy 

Veltlínské zelené Svatovavřinecké 

Bobule 
H. uvarum 

M. pulcherrima 

H. uvarum 
P. fermentans 
T. delbrueckii 

 

 Monitoring kvasinkové populace v průběhu výroby vína 
 

Během fermentačního procesu výroby bílého vína odrůdy Veltlínské zelené bylo detekováno 

9 druhů kvasinek. Jednotlivé identifikované druhy v závislosti na čase odběru jsou uvedeny 

souhrnně v tab. 2. V prvních fázích fermentačního procesu obvykle převládá apikulátní druh 

H. uvarum, který se podílí na produkci žádoucích těkavých organických látek přispívajících 

k organoleptickému charakteru vína (Pretorius, 2000). V počátečních fázích fermentačního 

procesu byly taktéž izolovány druhy rodu Pichia (P. fermentans, P. kluyveri a P. membranifaciens), 
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které nebyly detekovány na bobulích. Tyto druhy bývají spojovány s prostředím vinného sklepa a 

vybavením používaným při zpracování bobulí. Dále byly detekovány basidiomycetní obligátně 

aerobní druhy náležící do rodů Rhodotorula sp., Rhodosporidium sp. a Sporidiobolus sp., 

které jsou označovány jako indikátory nedodržení anaerobních podmínek (Loureiro a Malfeito-

Ferreira, 2003). Druhy rodu Saccharomyces (S. cerevisiae a S. bayanus), zodpovědné 

za alkoholové kvašení, byly detekovány až v pozdějších fázích fermentačního procesu a to od 

pátého dne fermentace. 
 

Tab. 2: Identifikované druhy izolované z moštu odrůdy Veltlínské zelené v různých dnech (t) během 

spontánního fermentačního procesu. 

t/den Identifikované druhy 

1 H. uvarum, P. kluyveri, P. fermentans 

3 H. uvarum, P. kluyveri, P. fermentans, P. membranifaciens 

5 H. uvarum, P. kluyveri, P. fermentans, Sp. salmonicolor, Rh. toruloides, R. mucilaginosa, S. cerevisiae 

7 P. kluyveri, P. fermentans, P. membranifaciens, S. bayanus, S. cerevisiae 

9 P. fermentans, P. membranifaciens, S. cerevisiae 

11 P. membranifaciens, S. cerevisiae 

13 P. membranifaciens, S. cerevisiae 

15 S. cerevisiae 

17 S. cerevisiae 

19 S. cerevisiae 

 

4.1.2 Izolace a identifikace kvasinek z bobulí a fermentovaných moštů z integrované 

a ekologicky ošetřené vinice 

 

Výskyt autochtonní kvasinkové populace na bobulích 

 

Z bobulí bylo izolováno 8 autochtonních druhů kvasinek: H. uvarum, M. pulcherrima, 

C. zemplinina, Cr. laurentii, R. glutinis, R. mucilaginosa, P. fermentans a S. cerevisiae. Výsledky 

izolovaných druhů v závislosti na odrůdě, typu ošetření a roce odběru jsou uvedeny v tab. 3. 

Z daných výsledků vyplývá, že populace kvasinek vyskytující se na povrchu bobulí může být 

částečně ovlivněna použitou agrotechnikou, protože mezi oběma agrotechnikami byly patrné 

rozdíly. Např. basidiomycetní druhy byly detekovány pouze na ekologicky ošetřených hroznech. 

Na druhou stranu, druhy C. zemplinina a Cr. laurentii byly detekovány pouze na integrovaně 

ošetřených bobulích odrůdy Sauvignon. Tyto druhy však byly izolovány pouze v roce 2009 a ne 

v roce 2011. Z toho je taktéž zřejmé, že daná populace je ovlivněna i dalšími faktory, jako je např. 

počasí v průběhu zrání bobulí a těsně před sklizní. 
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Tab. 3: Identifikované autochtonní druhy izolované z bobulí odrůdy Sauvignon integrovaně a ekologicky 

ošetřené (SI, SE) a Rulandské modré integrovaně a ekologicky ošetřené (RI, RE).  značí výskyt druhů. HU – 

H. uvarum, MP – M. pulcherrima, CZ – C. zemplinina, CrL – Cr. laurentii, RG – R. glutinis, RM – R. 

mucilaginosa, PF – P. fermentans, SC – S. cerevisiae. 

 

Ročník Odrůda 
Druhy 

HU MP CZ CrL RG RM PF SC 

2009 
SI         

SE         

2010 
RI         

RE         

2011 

SI         

SE         

RI         

RE         

 

Výskyt kvasinkové populace v průběhu kvasného procesu výroby vína 
 

Ze všech spontánně kvašených moštů analyzovaných v průběhu let 2009 – 2011 bylo celkem 

identifikováno 14 druhů náležících do 6 rodů. Identifikovány byly druhy: S. cerevisiae, H. uvarum, 

H. vineae, H. osmophila, P. fermentans, P. membranifaciens, P. cecembensis, R. mucilaginosa, 

M. pulcherrima (C. pulcherrima), C. zemplinina, C. ethanolica, C. pararugosa, I. orientalis 

(P. kudriavzevii, C. krusei) a Z. florentinus. Zastoupení všech druhů izolovaných z moštů v průběhu 

kvasného procesu lze shrnout v následujících bodech: 

 

 Ze všech odrůd analyzovaných vzorků moštů byly izolovány druhy S. cerevisiae, H. uvarum 

a P. cecembensis. Běžně se vyskytující druh S. cerevisiae, který při spontánní fermentaci 

nebývá zpravidla izolován v počátečních fázích kvašení moštu kvůli jeho velmi nízké 

koncentraci (Raspor et al., 2006). 

 Basidiomycetní druhy byly v průběhu fermentace detekovány jen u odrůdy Sauvignon a to 

pouze u integrované produkce, kde byl v letech 2009 i 2011 izolován druh 

R. mucilaginosa. 

 V počátečních fázích fermentace byly kvůli nízké toleranci k etanolu (stejně jako druh 

H. uvarum) detekovány i následující druhy: M. pulcherrima (C. pulcherrima), C. zemplinina, 

C. pararugosa. V pozdějších fázích fermentačního procesu se tyto druhy již nevyskytují 

v důsledku inhibičního vlivu vyšší koncentrace etanolu (Pina et al., 2004). 

 Kromě rodu Saccharomyces byly v pozdějších fázích fermentace izolovány i další druhy, 

jako je C. ethanolica, I. orientalis a dva druhy rodu Hanseniaspora a to H. osmophila a 

H. vineae. Všechny tyto nesaccharomycetní druhy odolávají vyšší koncentraci etanolu 

a produkují sekundární metabolity, které mohou přispívat k chuti a celkovému 

senzorickému profilu vína (de Melo Pereira et al., 2010). 

 Bylo detekováno několik druhů rodu Pichia: P. fermentans, P. cecembensis 

a P. membranifaciens. I přes to, že je druh P. membranifaciens považován za druh 
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kontaminující a poukazuje na nedostatečné vedení fermentačního procesu, je 

v posledních letech taktéž uváděn jako druh, který díky produkci aromatických látek může 

navyšovat aroma výsledného produktu (Fleet, 2001). Druh P. cecembensis, nedávno 

izolovaný z exotického ovoce (Bhadra et al., 2007), je v literatuře popisován jako druh 

velmi fylogeneticky podobný druhům P. membranifaciens a I. orientalis. Stejně tak autoři 

Suzuki a Nakase (2002) uvádí blízkou fylogenetickou příbuznost druhu P. membranifaciens 

s druhem I. orientalis. Z toho vyplývá, že identifikace druhů rodu Pichia není snadná a 

podrobnější analýza vyžaduje aplikaci dalších molekulárních technik, např. PCR-

fingerprinting (rep-PCR aj.). 

 Se vzrůstající koncentrací ethanolu byl na konci procesu detekován převážně jenom druh 

S. cerevisiae. 

 Co se týče zhodnocení případných kontaminanujících druhů, tak v současné době je složité 

definovat co je vlastně kontaminant, pokud svými metabolickými aktivitami daný druh 

pozitivně přispívá k senzorické stránce finálního produktu. Druhy, které byly v moštech 

nalezeny, bývají v posledních letech používány i jako startovací kultury neboť svými 

metabolickými aktivitami pozitivně ovlivňují organoleptický charakter vín. 

 Kromě výše zmíněných druhů se v moštu mohly vyskytovat ještě další nesaccharomycetní 

druhy, které nebyly detekovány. Získaná data mohou být ovlivněna při výběru čistých 

kultur, které byly odlišeny podle makromorfologických charakteristik vizuálně. Ke ztrátě 

některých kmenů mohlo dojít taktéž při prvním přečišťování směsné kultury, kdy daná 

kultura byla ředěna a mohlo tedy dojít ke ztrátě druhů, které byly přítomny v nízké 

koncentraci. 

 K detekci komplexních mikrobiálních systémů se v současné době využívají kultivačně 

nezávislé techniky (např. DGGE), které pracují s celkovou vyizolovanou DNA, čímž odpadá 

časová náročnost a experimentální problémy spojené s izolací čistých kultur kvasinek. 

 Obecně platí, že metody závislé na kultivaci jsou stále považovány za metody standardní 

v detekci kvasinek izolovaných z různých potravinových matric. 

 

4.1.3 Identifikace, testování, výběr a použití autochtonního kmene při výrobě vína 

 

Identifikace 
 

Některé druhy rodu Saccharomyces náleží do komplexu Saccharomyces sensu stricto a jejich 

identifikace fyziologickými testy je složitá. Proto byla použita řada metod zahrnujících PCR-RFLP, 

dále PCR-fingerprinting (rep-PCR a RAPD), LSU-DGGE, druhově specifické primery. Pro kmenovou 

identifikaci druhu S. cerevisiae byla volena amplifikace delta oblastí genomové DNA (tzv. 

interdelta PCR). Zhodnocení použitých metod je v tab. 4. 

Kombinace metod ITS-PCR-RFLP společně s využitím druhově specifických primerů pro druh 

S. cerevisiae a interdelta polymorfismus se ukázala být dobrým nástrojem kmenové identifikace 

druhu S. cerevisiae. Metoda ITS-PCR-RFLP odlišuje saccharomycetní kmeny od kmenů 

nesaccharomycetních již na základě velikosti amplikonu, tedy bez použití restrikčních 
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endonukleáz. Amplifikace izolované DNA za použití specifického páru primeru pro druh 

S. cerevisiae umožňuje identifikovat a odlišit druhy rodu Saccharomyces (primery amplifikují 

pouze druh S. cerevisiae). Kmenová identifikace odlišných druhů S. cerevisiae pak může být 

provedena za použití páru primeru 1-2. Amplifikace DNA tímto párem primerů umožnila odlišit 

kmeny S. cerevisiae a metoda byla využita k odlišení izolovaných kmenů. V průběhu let 2009 –

 2011 bylo celkově izolováno a přečištěno 120 kmenů rodu Saccharomyces. Aplikací interdelta 

PCR bylo odlišeno 45 různých kmenů S. cerevisiae Většina izolátů a identifikovaných kmenů 

S. cerevisiae pocházela ze spontánně fermentovaných moštů. 

 

Tab. 4: Použité metody – stručné zhodnocení. 

 

METODA POUŽITÝ PRIMER/Y POZNÁMKA 

PCR-RFLP ITS1-ITS4 

ITS-PCR-RFLP odlišení saccharomycetních a 
nesaccharomycetních druhů 

HaeIII – odlišení dvou skupin: S. cerevisiae a 
S. bayanus 

PCR-fingerprinting (rep-PCR) 

(GTG)5 
Seskupení druhů do příslušné skupiny na základě 

genetické podobnosti 

Složitá reprodukovatelnost 

(GAC)5 
(GAG)5 

M13 primer 

PCR-fingerprinting (RAPD) M13 primer Složitá reprodukovatelnost 

Touchdownová PCR 
Druhově specifické 

primery 

Vhodné pro druhovou identifikaci některých druhů 
komplexu Saccharomyces sensu stricto, jako je S. 

cerevisiae, S. bayanus, S. paradoxus 

Interdelta-PCR 
δ1-δ2 

δ2-δ12 

Identifikace kmenů S. cerevisiae; jiné druhy nejsou 
amplifikovány kvůli absenci delta oblastí 

δ2-δ12 v porovnání s δ1-δ2 
amplifikuje i druh S. paradoxus, interpretace dat je 

složitější z důvodu generace většího množství 
slabých fragment 

LSU-DGGE NL1(GC)-LS2 
Pouze pro seskupení stejných druhů 

(pro identifikaci vzorky nutno sekvenovat nebo 
použít výše zmíněné metody) 

 

 Screening oenologických vlastností vybraných izolovaných kmenů S. cerevisiae a aplikace 

kmene při fermentaci 
 

U 45 odlišných izolovaných a identifikovaných kmenů byly testovány následující oenologické 

(technologické) vlastnosti: tolerance vůči ethanolu, osmotolerance, SO2 tolerance, flokulace, 

utilizace kyseliny jablečné a octové, schopnost produkce kyseliny octové, H2S produkce a byla 

také sledována killerová aktivita. 

Testy provedené za účelem stanovení vlastností, které mohou ovlivnit fermentační proces 

a schopnost kvasinek adaptovat se na dané stresové podmínky, ukázaly odlišnosti mezi 

jednotlivými kmeny. U některých kmenů byla dokonce zaznamenána lepší adaptace na stresové 

podmínky než u srovnávacího kmene S. cerevisiae BS6. Za účelem dalšího testování 

(v laboratorním a později i v provozním měřítku) byl vybrán autochtonní kmen S. cerevisiae 1-09, 

který byl izolován z bobulí Sauvignon pěstovaných ekologicky. Kmen 1-09 byl vhodný z hlediska 
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průběhu kvasného procesu i z pohledu výsledné senzorické kvality vína posouzené vinařem 

a tudíž byl testován v roce 2012 ve velkoobjemových tancích ve srovnání s komerčním kmenem 

BS6. 

 

 

4.2 IDENTIFIKACE KVASINEK IZOLOVANÝCH Z RUČNĚ VYRÁBĚNÝCH SÝRŮ 
 

Problematika této části disertační práce byla řešena na Biotechnické Fakultě na Univerzitě 

v Lublani ve Slovinsku v rámci čtyř a půl měsíčního studijního pobytu. Cíle práce vycházely 

z evropského projektu SEE-ERA-NET Plus Project ERA-195/01 (PSALAB) s názvem „Conservation 

and standardisation of traditional technologies of fermented milk products based on 

autochthonous microbiota“. Záměrem části projektu byla identifikace a charakterizace přirozeně 

se vyskytující kvasinkové mikroflóry izolované z tradičních sýrů vyráběných v zemích západního 

Balkánu (WBC). Navíc byla zavedena semi-kvantitativní metoda přímé detekce kvasinek a plísní 

v potravinách. 

 

4.2.1 Genotypová a fenotypová identifikace přirozeně se vyskytujících kvasinek v sýrech 

 

V této části práce byly kvasinky izolovány celkem z osmnácti sýrů pocházejících z Chorvatska 

a ze Srbska. V šesti chorvatských sýrech nebyly kvasinky detekovány. Z dvanácti sýrů bylo 

izolováno celkem 433 izolátů, které byly jedenkrát přečištěny a dále podrobeny identifikaci. 

Celkový počet kvasinek v jednotlivých vzorcích se pohyboval v rozmezí 3,1 – 7,5 log CFU·g–1 

v závislosti na lokalitě a stádiu zrání. Obecně jsou kvasinky dominantní během prvotních stádií 

zrání následované bakteriální dominancí. Počty kvasinek v sýrech mohou být ovlivněny mnoha 

faktory, jako jsou druh mléka a jeho ošetření, krmení zvířat, lokalita, postup výroby sýru apod. 

(Corsetti et al., 2001). 

Izolované kmeny byly identifikovány molekulární metodou ITS-PCR-RFLP. Za použití tří 

restrikčních endonukleáz HaeIII, HinfI a CfoI, sofwaru BioNumerics 6.6 a UPGMA klastrové analýzy 

byly kvasinky rozděleny do 21 skupin. Dále bylo 16 druhů identifikováno tradičními fyziologickými 

testy a 68 izolovaných kmenů bylo podrobeno sekvenaci (sekvenace oblasti D1/D2 LSU rDNA a 

oblasti ITS společně s D1/D2 oblastí). Sekvence byly vyhodnoceny za použití databáze NCBI Blast 

a vloženy do archivu EMBL nukleotidových sekvencí. Sekvence jsou dostupné pod ENA ID: 

HE660050 – HE660085; HE799657 – HE799676; HF545658 – HF545672. Izolované identifikované 

druhy byly uloženy ve sbírce průmyslových mikroorganismů ZIM, Slovinsko (označení kmenů 

ZIM 2394 – ZIM 2498). 

Identifikováno bylo celkem 20 druhů kvasinek, z nichž 12 druhů bylo zastoupeno minoritně, 

tzn., že výskyt ve vzorku byl nižší než 2 %. Procentuální zastoupení identifikovaných dominantních 

druhů je znázorněno v grafu 1. V každém vzorku bylo detekováno od tří do sedmi druhů (i s druhy 

minoritně zastoupenými). Identifikovány byly jak druhy běžně se vyskytující v sýrech (např. 

D. hansenii, Y. lipolytica, Kl. lactis, G. geotrichum aj.), tak i druhy, které mohou ukazovat 

na nedostatečné hygienické podmínky během produkce sýrů (C. parapsilosis, Trichosporon sp. 
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aj.). Identifikovány byly následující druhy: D. hansenii, čtyři druhy rodu Candida, jmenovitě 

C. zeylanoides, C. deformans, C. pararugosa, C. parapsilosis, dále Y. lipolytica, Kl. lactis, P. exigua, 

P. fermentans, P. membranifaciens, S. cerevisiae, T. delbrueckii, T. quercuum, Tr. gracile, 

Tr. ovoides, W. anomalus, Metschnikowia sp. a kvasinkovitý mikroorganismus G. geotrichum. 

Taktéž byly izolovány basidiomycetní druhy Cr. curvatus a R. mucilaginosa. 

 

 
Graf 1: Procentuální zastoupení dominantních druhů kvasinek (distribuce > 2 %) v jednotlivých vzorcích. 

 

Původní výsledky získané v rámci této studie ukázaly, že ručně vyráběné tradiční chorvatské 

a srbské sýry jsou bohaté na populaci žádoucích kmenů kvasinek. Jak autoři Gori et al., 2012 

uvádí, některé druhy kvasinek, jako je např. D. hansenii, G. geotrichum nebo Y. lipolytica mohou 

být použity jako startovací kultury. Izolované autochtonní kmeny byly uloženy ve sbírce 

průmyslových mikroorganismů ZIM za účelem možné pozdější aplikace jakožto startovací kultura. 

 

4.2.2 Zavedení přímé semi-kvantitativní identifikační metody 

 

K detekci kvasinek byly použity metody přímé identifikace: LSU-DGGE a nově navržená metoda 

založená na konstrukci knihovny z metagenomové DNA. Tyto metody byly srovnány s kultivačně 

závislou metodou ITS-PCR-RFLP. Při aplikaci nové metody se vycházelo z faktu, že techniky 

založené na klonování jsou považovány za nepostradatelný nástroj při studiu bakteriální ekologie, 

nicméně jejich použití ve studiích zabývajících se eukaryotickou mikroflórou bylo doposud značně 

omezeno. 

Nově navržená metoda (obr. 2) je založená na souboru DNA klonů zkonstruovaných in vitro 

vložením ITS amplikonů do klonovacího plazmidu. Tento metagenomový přístup začíná izolací 

celkové DNA ze vzorku, následnou amplifikací úseku ITS rDNA, klonováním do plasmidu 

a transformací do hostitelské bakterie E. coli DH5α. Rekombinantní DNA je posléze 
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reamplifikována a podrobena restrikční analýze. Oblast ITS rDNA byla vybrána z důvodu existence 

rozsáhlé databáze ITS restrikčních profilů mnoha druhů kvasinek. Navíc v dnešní době je taktéž 

dostupná široká databáze sekvencí oblasti ITS kvasinkové rDNA a díky vyhledání sekvencí 

požadovaných druhů se dají následně za použití programu pDRAW32 simulovat velikosti 

restrikčních fragmentů, čehož bylo využito při identifikaci neznámých amplikonů. To vše snižuje 

finanční a časovou náročnost spojenou se sekvenací většího počtu vzorků. Na závěr je možné 

sekvenovat pouze neznámé vzorky. Aplikovaná metoda byla srovnána s metodou LSU-DGGE a 

klasickou ITS-PCR-RFLP. 

 

 

 
 

Obr. 2: Schematické znázornění pracovního postupu nově navržené přímé detekce kvasinek 

v potravinách – metoda ITS-genomová knihovna. 

 

Aplikace metody založené na konstrukci ITS genomové knihovny spojené s restrikční analýzou 

umožnila stanovit relativní zastoupení druhů v daném vzorku. Touto metodou byly detekovány 

všechny druhy, které byly identifikovány metodou ITS-PCR-RFLP. Navíc některé druhy byly 

identifikovány výhradně touto metodou, což poukazuje na jejich nízké zastoupení ve vzorku, 

nemožnost kultivace či nízkou viabilitu buněk. Jedná se o následující druhy: Cr. albidus, 

H. uvarum, F. globisporum a S. cerevisiae. Taktéž byly identifikovány i plísně 

Cladosporium cladosporioides, Alternaria alternata a Eurotium amstelodamii, které ve studii 

týkající se mikroflóry čerstvého mléka a speciálních sýrů detekovali i Lavoie et al. (2012). 
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Korelační analýza obou přístupů (ITS-PCR-RFLP a ITS genomové knihovny spojené s restrikční 

analýzou) ukázala, že obě metody jsou jen částečně konzistentní (Pearsonův koeficient je 0,55 –

 střední hodnota shody), což potvrzuje částečnou odlišnost obou přístupů. Navržená nekultivační 

metoda nese řadu dalších výhod. Metoda se zdá být citlivější než běžně používané techniky 

aplikované při studiu mikrobiální ekologie (v našem případě LSU-DGGE a klasická ITS-PCR-RFLP). 

Celkem 17 druhů bylo identifikováno metodou ITS genomové knihovny; metodou LSU-DGGE bylo 

identifikováno 10 druhů a metodou ITS-PCR-RFLP 8 druhů. Taktéž detekční limit metody je nižší a 

to do 102 CFU·ml–1 (g–1) a na rozdíl od LSU-DGGE byly detekovány i minoritně zastoupené druhy, 

jejichž koncentrace se lišila 1000 ×. Na vyšší senzitivitu taktéž poukazuje skutečnost, že v jednom 

analyzovaném vzorku bylo identifikováno téměř dvakrát více druhů než u kultivační metody ITS-

PCR-RFLP a nekultivační LSU-DGGE. Navíc značně vyšší Shannonův-Wienerův index diverzity (H´) 

u většiny vzorků (6 ze sedmi) potvrzuje taktéž vyšší citlivost metody. 

 

 

 

Graf 2: Relativní zastoupení kvasinkových druhů identifikovaných: 1 – kultivačně závislou ITS-PCR-RFLP 

metodou; 2 – semi-kvantitativní metodou ITS genomové knihovny, která je nezávislá na předchozí kultivaci. 

LOK1 (L1) a LOK2 (L2) značí lokality odběru. 

 

Na druhou stranu však může provázet nově navrženou metodu i řada nevýhod. Jedná se 

např. o extrakci DNA, která je mnohdy spjata s výskytem přirozených sloučenin, jako jsou tuky, 

soli, apod., což může ve výsledku inhibovat PCR. Nutným krokem je tedy izolace DNA 

v dostatečné koncentraci a vysoké kvalitě. Acinas et al. (2005) taky poukazuje na nedostatky a 

možné zkreslení dat během amplifikace metodou PCR (upřednostňování DNA zastoupené ve vyšší 

koncentraci). Taktéž je nutné zmínit i účinnost klonování, která nemusí být stoprocentní. 

Z výsledků vyplývá, že kultivačně nezávislá metoda ITS genomová knihovna, se jeví být citlivější 

v porovnání s kultivačními technikami a s nekultivační LSU-DGGE. Metoda nabízí možnost detekce 
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vyšší druhové diverzity než při aplikaci klasických izolačních metod. Tato studie založená 

na analýze sekvencí DNA obdržené přímo ze vzorku nabízí nový pohled na mikrobiální diverzitu a 

otevírá nové perspektivy při přímé komplexní analýze kvasinek a plísní ve vzorcích. I přes to, 

že techniky založené na kultivaci kvasinek jsou stále považovány za standardní metody 

identifikace, nově navržená metoda přímé detekce kvasinek by mohla být její alternativou. 

Nicméně tato prvotní studie vyžaduje ještě další testování a je potřeba ji ještě aplikovat na další 

komplexnější systémy apod. 

 

5  SOUHRN 

 

V rámci první části předložené disertační práce byly identifikovány kvasinky izolované z moštů 

připravených z konvenčně (Veltlín zelený), integrovaně a ekologicky (Sauvignon a Rulandské 

modré) ošetřených bobulí. Za účelem identifikace byla volena metoda ITS-PCR-RFLP, sekvenace, 

LSU-DGGE. Izolovány byly druhy H. uvarum, S. cerevisiae, Pichia sp., Candida sp. aj, které se běžně 

vyskytují v moštech. V další části práce byly zavedeny metody, které jsou nezbytné pro selekci a 

následnou aplikaci kmenů S. cerevisiae jakožto startovací kultury při výrobě tradičních 

moravských vín. Jedná se o izolaci a zisk čistých kmenů, jejich identifikaci, která představuje 

komplikovaný krok v důsledku složitého odlišení již samotných druhů komplexu Saccharomyces 

sensu stricto (zahrnuje vinařské kmeny), dále se jedná o charakterizaci příslušného kmene 

(stanovení oenologických neboli technologických vlastností) a o ověření kmene v praxi 

při velkoobjemové fermentaci. Kombinace molekulárních typizačních metod zahrnujících ITS-PCR-

RFLP, PCR-fingerprinting, druhově specifické primery umožnila identifikovat některé druhy 

komplexu Saccharomyces sensu stricto. Navíc amplifikace delta oblastí rDNA kvasinek za použití 

páru primeru δ1-δ2 umožnila kmenovou identifikaci druhu S. cerevisiae. Jednotlivé identifikované 

autochtonní kmeny S. cerevisiae byly testovány na vhodné oenologické vlastnosti, které jsou 

nedílnou součástí zavedení příslušného kmene do praxe. Na základě dobrých technologických 

vlastností (osmotolerance, alkoholová tolerance, nízká produkce H2S apod.) byl vybrán kmen 

S. cerevisiae 1-09 izolovaný ze samotných bobulí pocházejících z vinice. Tento kmen byl posléze 

testován v malém objemu moštu a následně i při velkoobjemové fermentaci. Na základě 

sledované chemické a posuzované senzorické analýzy byla na závěr posouzena vhodnost kmene 

pro výrobu konkrétního vína. Vína připravená inokulací moštu autochtonním kmenem 

S. cerevisiae 1-09 se významně nelišila od vín, která byla připravena inokulací moštu komerčně 

dostupným kmenem. Aplikace selektovaných autochtonních kmenů při výrobě vín nabízí možnost 

zachování autenticity neboli originality daného produktu. Na základě zájmu o selekci 

autochtonních kmenů i jinými moravskými vinařstvími byla navázána další spolupráce. Závěrem 

lze tedy říci, že byl zaveden komplexní proces aplikace selektovaných kmenů ve vinařském 

průmyslu. 

 V další části disertační práce, která byla řešena v rámci studijního pobytu na Univerzitě 

v Lublani, Slovinsko, byla pozornost upřena na kvasinky izolované z tradičních ručně vyráběných 

sýrů pocházejících ze zemí západního Balkánu (Srbsko, Chorvatsko). Za účelem identifikace 

původní mikroflóry kvasinek tradičních sýrů, byly aplikovány jak molekulárně biologické metody, 
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které byly použity i při analýze vína (ITS-PCR-RFLP; parciální sekvenace), tak i tradiční fyziologické 

testy. Kvantifikace kvasinkové mikroflóry a stanovení diverzitních koeficientů umožnily analýzu 

jednotlivých vzorků sýrů z hlediska mikrobiální populace v závislosti na lokalitě jejich původu. 

Izolované a identifikované kmeny byly zařazeny do sbírky mikroorganismů ZIM, Slovinsko. 

V poslední části práce byla za účelem přímé detekce komplexního mikrobiálního systému 

zahrnujícího kvasinky a plísně, využita metoda přímé analýzy DNA, která není závislá na předchozí 

kultivaci mikroorganismů. Navržená metoda – ITS genomová knihovna spojená s restrikční 

analýzou – umožňuje na rozdíl od jiných kultivačně nezávislých metod stanovit relativní 

zastoupení jednotlivých druhů ve vzorku. Metodu doprovází taktéž nižší limit detekce v porovnání 

s přímou metodou LSU-DGGE a kultivačně závislou ITS-PCR-RFLP. V některých případech nově 

navržená metoda umožnila stanovit až dvakrát více druhů, což potvrzovaly i stanovené diverzitní 

koeficienty. Metoda ITS genomová knihovna spojená s restrikční analýzou se zdá být alternativou 

k ITS-PCR-RFLP a jistě by bylo zajímavé aplikovat metodu na složitější systémy, jako je např. víno. 

Všechny použité metody včetně nově zavedené nekultivační techniky identifikace kvasinek lze 

využít k jejich detekci z jakýchkoliv potravinových matric a jiných přirozených prostředí. 
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