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Abstrakt 

Táto bakalárska práca je zameraná na riadenú produkciu a identifikáciu extracelulárnych 

mikrobiálnych hydrolytických enzýmov produkovaných plesňami. Teoretická časť práce je 

zameraná na charakterizáciu vybraných hydrolytických enzýmov, ich vlastnosti, moţnosti 

produkcie a aplikácie. V experimentálnej časti boli enzýmy produkované pomocou plesní 

Phanerochaete chrysosporium, Aureobasidium pullulans a Aspergillus oryzae submerznou 

kultiváciou na minerálnom médiu a na médiách s pouţitím odpadného substrátu. Ako 

substráty boli pouţité pšeničné otruby, drevené piliny, výlisky z repky (lipidy 2,55 %) a z 

repky bohatšej na lipidy (lipidy 9 %). V priebehu kultivácie bola sledovaná aktivita celuláz, 

xylanáz, amyláz, lignínperoxidázy, mangán-dependentnej peroxidázy a lakázy a to vţdy 3., 7., 

10. a 15. deň kultivácie. Produkcia sa líšila v závislosti na čase a pouţitom substráte. Celulázy 

a xylanázy boli produkované najmä 3. a 7. deň kultivácie, amylázy 3. a 15. deň a lignolytické 

enzýmy 7. a 15. deň. Vzorky boli ďalej separované a analyzované pomocou ultrafiltrácie, 

gélovej filtrácie a PAGE-SDS elektroforézy. 

 

Kľúčové slová: Phanerochaete chrysosporium, Aureobasidium pullulans, Aspergillus 

oryzae, extracelulárne hydrolytické enzýmy, lignolytické enzýmy. 

 

Abstract 

This bachelors thesis is focused on controlled production and identification of extracellular 

microbial hydrolytic enzymes by fungi. Theoretical part deals with characterization of 

selected hydrolytic enzymes, their properties, possibility of production and application. In 

experimental part the production of enzymes by fungal strains Phanerochaete chrysosporium, 

Aureobasidium pullulans and Aspergillus oryzae was performed. Cultivation was conducted 

in submersed mode in mineral medium and in media with waste co-substrates such as wheat 

bran, sawdust, rapeseed cake (lipids content 2,55 %) and rapeseed cake rich in lipids (9 %). 

The activity of cellulases, xylanases, amylases, ligninperoxidase, manganese-dependent 

peroxidase and laccase was monitored during cultivation process and regularly on 3rd, 7th, 

10th and 15th day of cultivation. Production of enzymes depended on time and the subsrate 

type. Cellulases and xylanases were produced mainly on 3rd and 7th day of cultivation, 

amylases on 3rd and 15th day and lignolytic enzymes on 7th and 15th day. Samples were 

further separated and analyzed by ultrafiltration, gel filtration and PAGE-SDS electroforesis.  

 

Keywords: Phanerochaete chrysosporium, Aureobasidium pullulans, Aspergillus oryzae, 

extracellular hydrolytic enzymes, lignolytic enzymes. 
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1 ÚVOD 

Enzýmy sú dôleţité katalyzátory vo všetkých biologických systémoch a majú široké vyuţitie 

v biotechnológiách. Medzi najvýznamnejšie biotechnologicky vyuţívané hydrolázy patria 

proteázy, celulázy, amylázy, xylanázy, lipázy a lignolytické enzýmy. Hlavnými producentmi 

týchto enzýmov sú plesne, baktérie a kvasinky, ktoré na ich produkciu vyuţívajú nielen 

jednoduché zdroje uhlíka, ale aj rôzne poľnohospodárske a potravinárske odpadné substráty. 

Tieto substráty sú dostupné vo veľkom mnoţstve a ich produkcia tieţ rastie. Sú to napr. 

piliny, šupky z repky, pšenica, kukuričné otruby, odpad z viniča a iné. Komerčné enzýmové 

preparáty majú široké vyuţitie v potravinárstve, vo farmaceutickom, textilnom, papierenskom 

priemysle, pri výrobe biodetergentov a mnohých iných.  

Táto práca je zameraná na produkciu celuláz, amyláz, xylanáz a lignolytických enzýmov 

plesňami Phanerochaete chrysosporium, Aureobasidium pullulans a Aspergillus oryzae. 
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Plesne 

Ako plesne označujeme mikroskopické vláknité eukaryotické mikroorganizmy, ktoré patria 

do ríše húb (Fungi). Podľa prítomnosti a typu pohlavného rozmnoţovania patria technicky 

dôleţité plesne do týchto taxonomických jednotiek: 

1. Do triedy Zygomycetes – sú charakteristické jednobunkovým (nepriehradkovaným) 

mycéliom a pohlavným rozmnoţovaním s tvorbou zygospór. Nepohlavné 

rozmnoţovanie sa deje endospórami.  

2. Do podkmeňa Ascomycotina, charakterizovaného priehradkovaným mycéliom a 

pohlavným rozmnoţovaním tvorbou askospór tvorených v asku. Nepohlavné 

rozmnoţovanie sa deje exospórami. 

3. Do podkmeňa Deuteromycotina (huby nedokonalé) s priehradkovým mycéliom a 

nepohlavným rozmnoţovaním pomocou exospór [1]. 

Plesne sa rozmnoţujú buď hýfami, alebo spórami. Spóry vznikajú vegetatívnym spôsobom 

(nepohlavné resp. vegetatívne spóry) alebo po spájaní (pohlavné spóry) [1]. 

 

2.1.1 Pleseň Phanerochaete chrysosporium  

Phanerochaete chrysosporium je pleseň, ktorá rozkladá drevo. Tvorí tenké plodnice, ktoré 

spôsobujú biely povlak na dreve 46[2]. Je to biela pleseň, ktorá produkuje unikátne 

extracelulárne oxidatívne enzýmy, ktoré degradujú lignín, takisto ako príbuzné zmesi 

vyskytujúce sa v explozívnych kontaminovaných materiáloch, pesticídoch a toxickom 

odpade. Lignín hrá kľúčovú rolu v uhlíkových cykloch ako najhojnejšie sa vyskytujúca 

aromatická zlúčenina v prírode, ktorá poskytuje ochrannú matricu obklopujúcu celulózové 

mikrovlákna bunkových stien rastlín. Tento amorfný a nerozpustný polymér nie je citlivý na 

hydrolytický atak. Hoci je lignín impozantný substrát, jeho degradácia niektorými plesňami 

bola objavená a popísaná uţ pred 125 rokmi. Tieto mikróby, súhrnne označované ako plesne 

bielej hniloby (degradujú hnedý lignín a zanechávajú bielu celulózu) sú schopné účinnej 

depolymerizácie a mineralizácie lignínu. Phanerochaete chrysosporium je najviac študovanou 

bielou plesňou, ktorá produkuje radu peroxidáz a oxidáz a tie pôsobia nešpecificky 

prostredníctvom generácie voľných radikálov lignínu. Tie potom podstupujú spontánnej 

štiepnej reakcii [3]. 

Phanerochaete chrysosporium má niekoľko uţitočných vlastností. Po prvé, zanecháva 

celulózu drevnej hmoty prakticky nedotknutú. Po druhé, má veľmi vysokú optimálnu teplotu 

(okolo 40 °C), čo znamená, ţe môţe rásť na dreve v komposte, ktorý dosahuje aj vysoké 

teploty [3]. 
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Obrázok 1: Mikroskopický obraz plesne 

Phanerochaete chrysosporium [4] 

 
Obrázok 2: Pleseň Phanerochaete 

chrysosporium na Petriho miske [5]

2.1.2 Mikroorganizmus Aureobasidium pullulans  

Aureobasidium pullulans patrí do rodu, ktorý tvorí prechod medzi kvasinkami a plesňami, 

pretoţe niektoré kmene produkujú veľké mnoţstvo kvasinkovitých buniek a vzdušné 

mycélium nie je takmer prítomné [1]. Tento mikroorganizmus sa nachádza všade (napr. voda, 

pôda, vzduch a vápenec). Môţe sa objaviť aj ako prirodzene sa vyskytujúci epifyt alebo 

endofyt na celej rade rastlinných druhov (napr. jablká, hrozno, uhorky, fazuľa, kapusta) bez 

toho, aby to spôsobovalo rastline nejakú chorobu [6].  

Tento mikroorganizmus sa pouţíva pre výrobu polysacharidu pullulanu, ktorý má vyuţitie v 

technike. Slizovitý pullulan dodáva kolóniám vlhký, lesklý charakter, takţe pripomínajú 

kolónie kvasiniek alebo baktérií [1].  

Aureobasidium pullulans produkuje takisto nezvyčajne veľké spektrum extracelulárnych 

enzýmov, ktoré majú široké biotechnologické vyuţitie: amylázy, celulázy, xylanázy, 

proteázy, lipázy a iné [7]. 

 

 

Obrázok 3: Mikroskopický obraz pre Aureobasidium pullulans [8] 

 



11 

 

 

 

 

Obrázok 4: Aureobasidium pullulans na Petriho miske [9] 

2.1.3 Pleseň Aspergillus oryzae  

Veľmi rozšírený rod Aspergillus sa rozmnoţuje vegetatívne konídiami, ktoré vznikajú v 

retiazkach z fialíd na rozšírenom konci konídiofóra. U niektorých druhov je tieţ známa tvorba 

neusporiadaných askov obsahujúcich 8 askospór. Je to rod vyskytujúci sa v najrôznejšom 

materiáli, pretoţe je veľmi bohato vybavený enzýmami (amylolytickými, pektolytickými a 

proteolytickými). Niektoré druhy sú vhodné pre priemyselnú výrobu týchto enzýmov, ktoré sa 

potom vyuţívajú v potravinárskom priemysle (napr. amylolytické a proteolytické enzýmy v 

pivovarníctve, pektolytické pri výrobe ovocných štiav) [1]. 

Aspergillus oryzae je známa tvorbou viacerých enzýmov, ako napr. proteázy, celulázy, 

amylázy alebo lignínperoxidáza [10]. 

 

 
Obrázok 5: Aspergillus oryzae [11] 

 
Obrázok 6: Aspergillus oryzae na Petriho 

miske [12]
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2.2 Spôsoby kultivácií plesní 

Mikroorganizmy v danom prostredí môţu rásť a rozmnoţovať sa, ak majú dostatočný zdroj 

ţivín, vhodný parciálny tlak kyslíka, odpovedajúcu hodnotu pH a teploty. Rast a mnoţenie sú 

takisto limitované koncentráciou metabolitov, ktoré bunka vylučuje do prostredia [13]. 

Základné typy kultivácií sú: 

 Statická: mikroorganizmus je naočkovaný na povrch tuhého média alebo do určitého 

objemu tekutého média.  Behom rastu sa ţiviny postupne vyčerpávajú a dochádza k 

limitácii rastu, hromadia sa produkty metabolizmu, ktoré môţu mať inhibičný vplyv. 

[13]. 

 Submerzná: prebieha v tekutom médiu, ktoré je stále miešané (napr. na trepačkách) a 

prevzdušňované. Rast tu prebieha rýchlejšie neţ u statickej kultivácii. Nevýhodou je, 

rovnako ako u statickej, nemoţnosť presnej špecifikácie aktuálnych rastových 

podmienok a zaistenie ich konštantnosti [13]. 

 Kontinuálna: k rastúcim bunkám mikroorganizmov pritekajú ţiviny a zároveň je 

odvádzaný rovnaký objem pôdy s mikroorganizmami a ich produktmi. Pri vhodnej 

rýchlosti prítoku sa dosiahne rovnováţneho stavu a v celom objeme média sa tak 

udrţuje konštantný počet buniek [13]. 

2.2.1 Submerzná kultivácia 

Pri submerznej kultivácii sa miešaním a prevzdušňovaním dosahuje homogénny rast 

populácie mikroorganizmov v celom objeme kultivačného média. Tým nastáva intenzívnejšie 

rozmnoţovanie, maximálne sa vyuţívajú ţiviny a zvyšuje sa mnoţstvo produktov, ktoré sa 

získajú za kratší čas. Plynule sa mení zloţenie média, počet buniek hmotnosť a morfológia 

buniek [1]. 

2.2.2 Používané odpadné substráty 

Ako substráty pre priemyselnú produkciu extracelulárnych plesňových enzýmov sa pouţívajú 

napríklad vylisovaná cukrová trstina, repné odrezky, ryţové šupky, ryţová a pšeničná slama, 

kukuričné a pšeničné otruby, hľuznatý materiál obsahujúci škrob, odpad z viniča, zo semien 

slnečnice a sóji, odpad z vylisovania repkového oleja, čajový odpad a iné [14]. 

2.3 Enzýmy 

Enzýmy sú bielkovinové makromolekuly s katalytickou funkciou. Nachádzajú sa vo všetkých 

ţivých systémoch. Katalytickú funkciu môţe vykonávať jednoduchá alebo častejšie zloţená 

bielkovina. Nebielkovinová časť enzýmov, ktorá má povahu zloţených bielkovín sa nazýva 

kofaktor. Ich funkcia spočíva v prenose atómov, ich skupín alebo elektrónov pri 

biochemických procesoch, ktoré enzýmy katalyzujú. Ak je kofaktor stabilnou súčasťou 

enzýmu, nazývame to prostetická skupina. Ak je naviazaný len slabo, takýto kofaktor 

nazývame koenzým [15]. 

2.3.1 Klasifikácia 

Podľa miesta pôsobenia ich delíme na intracelulárne a extracelulárne. Intracelulárne 

vykonávajú svoju špecifickú funkciou v mieste vzniku. Môţu byť rozpustené, tvoriť funkčné 
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komplexy, multienzýmové jednotky alebo multifunkčné enzýmy. Extracelulárne sú 

vylučované mikroorganizmami do prostredia. Patria sem hlavne enzýmy katalyzujúce 

hydrolýzu ţivín [16]. 

2.3.2 Použitie v praxi 

Enzýmy je moţné pouţiť vtedy, ak ich dokáţeme získať vo veľkých mnoţstvách a za 

ekonomicky prijateľnú cenu. Aţ na niektoré výnimky sú najlepším zdrojom enzýmov rôzne 

mikroorganizmy. Asi 25–30 % produkcie je spotrebovaných v rámci potravinárskeho 

priemyslu, ďalšie sú pouţívané na analytické a farmaceutické účely, textilný a papierenský 

priemysel a iné. Ich izolácia je nákladná záleţitosť a ich cena musí byť v relácii s ich 

aplikáciou. Drahé čisté enzýmy sa vyuţívajú hlavne pre vedecké účely, v ostatných prípadoch 

sa pouţívajú enzýmy niţšej čistoty, často kombinované ďalšími enzýmovými aktivitami [16].  

2.4 Vybrané hydrolytické enzýmy 

Hydrolytické enzýmy štiepia hydrolytické väzby, ktoré vznikli kondenzáciou. Podľa typu 

štepených väzieb sa delia na podtriedy: proteázy, glykozidázy (amylázy, celulázy, ...) a 

esterázy (pektinázy, lipázy, ...) [16]. 

2.4.1 Celulázy, produkčné plesne a aplikácia celuláz 

Celulóza sa štiepi vďaka komplexom extracelulárnych celulolytických enzýmov, ktoré sú 

zloţené z endo-1,4-β-D-glukanázy, exo-1,4-β-D-glukanáz a β-glukozidázy. Celulolytické 

enzýmy patria do hydrolytického enzymatického systému, ktorý produkuje hydrolázy a tie sú 

zodpovedné sa degradáciu celulózy a hemicelulózy [17]. Rýchlosť degradácie celulózy je 

ovplyvnená hlavne obsahom vody v prostredí, teplotou a pH. Uvádza sa, ţe celulázy vykazujú 

optimálnu aktivitu pri pH 5–6 a teplote 30–50 °C [21]. 

Schopnosť produkovať mnoţstvo extracelulárnych proteínov je charakteristická pre určité 

huby a tieto kmene sú najvhodnejšie pre produkciu veľkého mnoţstva extracelulárnych 

enzýmov. Jedna z najviac študovaných húb je Trichoderma reesei, ktorá prevádza natívnu aj 

derivovanú celulózu na glukózu [22]. U mnohých mikroorganizmov je degradácia celulózy 

spojená so schopnosťou odbúravať zloţitejšie systémy lignocelulózových a hemicelulózových 

zloţiek, napr. u plesne Phanerochaete chrysosporium [22]. 

Celulázy majú uplatnenie v potravinárskom priemysle, prísada do detergentov, zlepšenie 

nutričnej kvality krmiva alebo predspracovaní odpadového materiálu [20]. 

2.4.2 Amylázy, produkčné plesne a aplikácia amyláz 

Amylázy sú najviac pouţívané enzýmy v priemysle. Hydrolyzujú škrob a sú pouţívané 

komerčne pre produkciu cukrových sirupov zo škrobu, ktoré obsahujú glukózu, maltózu a 

vyššie oligosacharidy [23]. V závislosti na type amylázy môţu byť tieto polysacharidy 

redukované aţ na jednoduché cukry ako je glukóza alebo fruktóza, prípadne na zloţitejšie 

oligosacharidy, ako je maltóza či osobitné formy škrobu, akým sú dextríny [16]. 
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Amylázy delíme do 3 skupín: [16] 

1. α-Amyláza 

2. β-Amyláza 

3. Glukoamyláza.  

Tieto enzýmy majú veľký význam v dnešnej biotechnológii, v potravinárstve, fermentáciách, 

textilnom a papierenskom priemysle. Amylázy môţu byť vyprodukované z rôznych zdrojov 

vrátane rastlín, ţivočíchov a mikroorganizmov [18]. V priemysle sa najčastejšie pouţívajú 

plesne Aspergillus oryzae a Aspergillus niger, z termofilných mikroorganizmov je to potom 

Thermomyces lanuginosus [19]. 

2.4.3 Xylanázy, produkčné plesne a aplikácia xylanáz 

Xylán je druhý najčastejšie sa vyskytujúci polysacharid v prírode, čo predstavuje pribliţne 

jednu tretinu z obnoviteľných zdrojov organického uhlíka na Zemi. Xylán je predovšetkým 

prítomný v bunkovej stene a spolu s celulózou a lignínom tvoria hlavné polymérové zloţky 

rastlinných bunkových stien. Xylanázy sú schopné katalyzovať hydrolýzu glykozidovej väzby 

(β-1,4) xylozidov [24]. Plesňové xylanázy sú aktívne v širokom rozpätí teplôt a pH, ale 

väčšina vykazuje optimálnu aktivitu pri pH 4–6 a teplote 30–60 °C [20]. 

Xylanázy sa pouţívajú často v pekárstve na zlepšenie textúry a skladovateľnosti chleba.  

Uplatňujú sa tieţ v papierenskom priemysle pre rozvoľnenie a bielenie buničiny, v textilnom 

priemysle a pri spracovaní odpadov v poľnohospodárstve a potravinárstve [25]. Hlavnými 

producentmi xylanáz sú rody Aspergillus a Trichoderma [26]. 

2.4.4 Proteázy, produkčné plesne a aplikácia proteáz 

Skupina enzýmov, ktoré štiepia proteíny s dlhými reťazcami na menšie peptidy a tie na 

aminokyseliny. Existujú dve hlavné skupiny proteáz: exopeptidázy a endopeptidázy [27]. 

Celá rada z nich vykazuje ďalšie aktivity ako esterázovú, koagulačnú alebo transpeptidázovú. 

Vzájomne sa líšia pôvodom, lokalizáciou, fyzikálne chemickými vlastnosťami, 

špecifickosťou, mechanizmom pôsobenia, fyziologickými funkciami aj moţnosťami ich 

praktického vyuţitia [16]. 

Medzi najčastejších plesňových producentov patria rody Aspergillus, Rhizopus a Mucor. 

Napríklad Aspergillus oryzae produkuje kyslé, neutrálne a alkalické proteázy. Najpočetnejšiu 

skupinu priemyslových proteáz tvoria alkalické proteázy. V medicíne sa vyrábajú v malom 

mnoţstve a musia byť dokonale purifikované. V ostatných odvetviach (potravinársky 

priemysel, detergenty, koţiarsky priemysel) sa vyrábajú vo veľkom a v niţšej čistote [28]. 

2.4.5 Lipázy, produkčné plesne a aplikácia lipáz 

Lipázy sa zaraďujú do skupiny esterových hydroláz. Katalyzujú hydrolýzu triacylglycerolov 

na glycerol a voľné mastné kyseliny v dvojfázovom systéme lipid – voda. Tieţ katalyzujú 

transesterifikačné reakcie a syntézu esterov. Patria sem lipázy (EC 3.1.1.3 

triacylglycerolacylhydrolázy), ktoré katalyzujú hydrolýzu acylglycerolov s mastnými 

kyselinami, ktoré majú v reťazci počet uhlíkov 10C   a esterázy (EC 3.1.1.1 

karboxylesterhydroláza), ktoré katalyzujú hydrolýzu acylglycerolov s mastnými kyselinami, 

ktoré obsahujú v reťazci počet uhlíkov C < 10 [29],[21]. 
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Mikrobiálne lipázy majú široké uplatnenie v potravinárstve, vo výrobe tukov, olejov a 

detergentov, v papierenskom, textilnom priemysle, v organických syntézach a produkcii 

kozmetiky a biopaliva. Produkuje ich napr. Aspergillus oryzae a Penicillium roquefortii [30]. 

2.4.6 Lignolytické enzýmy 

Tretí najrozšírenejší biopolymér na Zemi je lignín. Je to amorfný heterogénny polyfenolický 

biopolymér tvorený tromi základnými monomérmi: koniferylalkoholom, sinapylalkoholom 

a  p-kumarylakoholom. Izolácia natívneho lignínu je veľmi obtiaţna, avšak jeho 

biodegradácia predstavuje kľúčový krok v kolobehu uhlíka v prírode [31]. Termín lignín 

degradujúce enzýmy zahŕňa hlavne tri oxidatívne enzýmy – lignínperoxidáza, mangán-

dependentná peroxidáza a lakáza. Dopyt po týchto enzýmoch narástol nedávno kvôli ich 

moţnej aplikácii v rôznych biotechnologických odvetviach. Tieto enzýmy sa veľa pouţívajú 

na zniţovanie znečistenia, hlavne pri spracovaní odpadovej vody, ktorá obsahuje nebezpečné 

zlúčeniny ako sú rôzne farbivá, fenoly a xenobiotiká. Ďalej sa pouţívajú napríklad v 

textilnom a papierenskom priemysle. Pretoţe je po nich veľký dopyt, vyrábajú sa lignolytické 

enzýmy z lacných prírodných zdrojov [32]. 

2.4.6.1 Lignínperoxidáza 

Lignínperoxidáza (LiP) je glykoproteín s molekulovou hmotnosťou v rozmedzí 40–45 kDa. Je 

to zloţený proteín obsahujúci hém, ktorý v prítomnosti endogénne vytváraného peroxidu 

vodíka katalyzuje oxidáciu nefenolických aromatických štruktúr lignínu za vzniku 

arylkatiónových radikálov [31]. Lignínperoxidázy majú prostetické skupiny obsahujúce 

ţelezo. Peroxid vodíka, ktorý je potreba k ich činnosti, vzniká enzymatickou oxidáciou 

hydroxylových skupín arylalkoholov na karbonyly a redukciou kyslíku na H2O2. K vzniku 

peroxidu vodíku vedú tieţ redukcie kyslíka glyoxaloxidázami, galaktózooxidázami a 

glukózooxidázami [33]. 

2.4.6.2 Mangán-dependentná peroxidáza 

Mangán-dependentná peroxidáza (MnP) je extracelulárna hémová peroxidáza, ktorá 

katalyzuje H2O2-dependentnú oxidáciu Mn
2+

 na silno reaktívny Mn
3+

. Tento katión potom 

oxiduje fenolické časti lignínu za vzniku voľných radikálov. MnP je často produkovaná vo 

forme početných izoenzýmov, ktorých molekulová hmotnosť sa pohybuje medzi 45–55 kDa. 

Líšia sa hlavne v izoelektrických bodoch, ktoré sa nachádzajú skôr v kyslej oblasti (pH 3–4) 

[31]. 

2.4.6.3 Lakáza 

Lakáza (Lac) je meď obsahujúci enzým, ktorý katalyzuje oxidáciu fenolických zlúčenín, ktorá 

je sprevádzaná redukciou kyslíka na vodu [20]. Býva produkovaná  hubami bielej hniloby. 

Lakáza je veľmi nešpecifický enzým s molekulovou hmotnosťou v rozmedzí 60−70 kDa. 

Okrem účasti Lac pri degradácii lignínu zohráva tento enzým u húb aj ďalšie fyziologicky 

významné funkcie. Podieľa sa napr. na sporulácii, detoxifikácii či tvorbe bunkového pigmentu 

[31]. 
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2.4.6.4 Plesne produkujúce lignolytické enzýmy a ich aplikácia 

K najlepšie preštudovaným lignín-degradujúcim hubám patrí Phanerochaete chrysosporium, 

ktorá sa pouţíva hlavne k produkcii lignínperoxidázy a mangán-dependentnej peroxidázy. 

Medzi menej známe huby bielej hniloby produkujúce peroxidázy patrí napr. Trametes 

versicolor, Daedalea flavida, Phlebia fascicularia [34]. Známi producenti lakázy sú 

Neurospora crassa, Agaricus bisporus, Botrytis cinerea a iné [35]. 

Huby bielej hniloby majú schopnosť transformovať a mineralizovať široké spektrum 

organopolutantov. Tieto huby môţu rozkladať nebezpečné aromatické nitrozlúčeniny a 

zúčastniť sa na biodegradácii polychlorovaných bifenylov. Lignolytické enzýmy hrajú 

dôleţitú rolu pri degradácii a mineralizácii polycyklických aromatických uhľovodíkov a tieţ 

majú schopnosť účinne degradovať syntetické farbivá. [31] 

2.5 Izolácia a purifikácia enzýmov 

Izolácie čistých enzýmov sú odporúčané pri teplotách okolo 0–4 °C, pri vyšších teplotách 

nemusia byť stabilné. Hlavnou časťou čistenia je odstránenie nečistôt z bielkovín. Často sa 

pouţíva zráţanie síranom amónnym, ultrafiltrácia alebo gélová chromatografia. Frakcia, ktorá 

obsahuje enzým, je ďalej čistená napr. ionexovou chromatografiou, gélovou elektroforézou 

alebo izoelektrickou fokusáciou [36]. 

2.5.1 Ultrafiltrácia 

Rozdiel oproti klasickej filtrácii je vo veľkosti častíc, ktoré separujeme. Metóda sa pouţíva 

pre častice o veľkosti 2 aţ 1000 nm (1 000 000 Da) a slúţi k oddeľovaniu makromolekúl a 

koloidov z roztoku. Vplyvom zvýšeného tlaku sú molekuly rozpúšťadla tlačené cez 

membránu a častice, ktoré sú väčšie ako póry, membránou neprechádzajú. Ultrafiltračné 

membrány sa skladajú z dvoch vrstiev a to z hornej veľmi úzkej vrstvy s pórmi presne 

definovaných rozmerov a širšej spodnej vrstvy, ktorá má hubovitú štruktúru a podpornú 

funkciu. Takáto membrána sa nazýva anizotropná. Existujú rôzne kategórie membrán podľa 

molekulovej hmotnosti molekúl, ktoré uţ membránou neprejdú. Pouţívala sa membrána z 

acetátcelulózy, ale jej nevýhoda je nízka teplotná stabilita. Dnes sa uţ vyrábajú membrány 

polyamidové a polysulfónové [37]. 

2.5.2 Gélová filtrácia 

Metóda, pri ktorej sa separujú molekuly podľa svojej veľkosti a tvaru. Stacionárna fáza je 

kvapalina zakotvená v géle (inertný polymérny nosič), a tým je zabezpečená nemiešateľnosť s 

mobilnou fázou. Rovnaká kvapalina potom tvorí mobilnú fázu pretekajúcu medzi časticami 

gélu. Častice gélu majú guľovitý tvar a obsahujú póry o známej priemernej veľkosti. Gél by 

nemal obsahovať adsorbujúce skupiny alebo skupiny s nábojom, aby nedochádzalo k deleniu 

látok iným separačným mechanizmom [38]. 

2.5.3 Elektroforéza PAGE-SDS  

Touto metódou sa dajú stanoviť relatívne molekulové hmotnosti separovaných látok. 

Elektroforéza  PAGE-SDS je v prítomnosti dodecylsíranu sodného (SDS), ktorý sa viaţe na 

bielkoviny v pomere pribliţne 1,4 g SDS/1g bielkoviny a dáva im uniformný, záporný náboj, 
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ktorý prekrýva vlastný náboj proteínu. Bielkoviny sa delia na základe rozdielnych 

molekulových hmotností. S presnosťou na 5–10 % je moţné touto metódou stanoviť relatívne 

molekulové hmotnosti beţne veľkých proteínov. Nosičom je polyakrylamidový gél, ktorý 

vzniká polymerizáciou akrylamidu a N,N´-metylbisakrylamidu (BIS). Takýto gél je inertný, 

priehľadný a mechanicky pevný [38]. 
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2.6 Cieľ práce 

Hlavným cieľom tejto práce je riadená produkcia a identifikácia extracelulárnych 

mikrobiálnych enzýmov, predovšetkým hydroláz, a to konkrétne celuláz, amyláz, xylanáz a 

lignolytických enzýmov vybranými producentmi a ich identifikácia. Za týmto účelom boli 

spravené nasledujúce kroky: 

 spracovanie rešerše zameranej na mikrobiálne enzýmy, hlavne na 

extracelulárne hydrolázy a ich producentov, 

 kultivácia produkčných kmeňov, stanovenie aktivity vybraných enzýmov, 

 indukcia produkcie extracelulárnych hydroláz, 

 stanovenie niektorých molekulárnych charakteristík produkovaných enzýmov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

3.1 Mikrobiálne kmene, chemikálie a prístrojové vybavenie 

3.1.1 Použité mikroorganizmy 

 Pleseň Phanerochaete chrysosporium kmeň 8074
T
 z Českej zbierky mikroorganizmov 

Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. 

 Mikroorganizmus Aureobasidium pullulans kmeň CCM F-148 z Českej zbierky 

mikroorganizmov Prírodovedeckej fakulty MU v Brne. 

 Pleseň Aspergillus oryzae kmeň CCM F-172 z Českej zbierky mikroorganizmov 

Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. 

3.1.2 Použité chemikálie 

ABTS (2,2´-azino-bis-[3-etylbenzothiazolín-6-kyselina sulfónová]), Sigma Aldrich (SRN) 

Akrylamid, Serva (SRN) 

Albumín, Serva (SRN) 

Brómfenolová modrá, Serva (SRN) 

β-merkaptoetanol, Serva (SRN) 

Citrónan sodný p.a., Lachema (ČR) 

D-glukóza bezvodá p.a., Lachema (ČR) 

Dihydrogénfosforečnan draselný p.a., Lach-Ner (ČR) 

Dodecylsíran sodný (SDS), Serva (SRN) 

Dusičnan sodný, Sigma Aldrich (SRN) 

Etanol (96%) p.a., Merci (ČR) 

Fenolová červeň, Sigma Aldrich (SRN) 

Folin-Ciocaltauove činidlo (Vitrum) 

Formaldehyd (35%) p.a., Lach-Ner (ČR) 

Fosforečnan sodný dihydrát p.a., Lach-Ner (ČR) 

Hydrogénarzeničnan sodný heptahydrát p.a., Lachema (ČR) 

Hydrogénfosforečnan disodný dihydrát p.a., Merci, s.r.o, Brno 

Hydrogénuhličitan sodný p.a., Lachema (ČR) 

Hydroxid sodný p.a., Lach-Ner (ČR) 

Chlorid kobaltnatý p.a., Lachema (ČR) 

Chlorid sodný p.a., Lachema (ČR) 

Chlorid vápenatý p.a., Lachema (ČR) 

Jantáran sodný p.a., J. Kulich (ČR) 

Karboxymetylcelulóza (CMC), Serva (SRN) 

Kyselina boritá p.a., Lachema (ČR) 

Kyselina citrónová p.a., Merci (ČR) 

Kyselina chlorovodíková (35%) p.a., Merci (ČR) 

Ľadová kyselina octová , Sigma Aldrich (SRN) 

Kyselina sírová (96%) p.a., Lach-Ner (ČR) 34 

Kyselina trichlóroctová p.a., Lachema (ČR) 

Molybdénan amónny tetrahydrát p.a., Lachema (ČR) 
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Metanol p.a., Lachema (ČR) 

N,N'-metylénbisakrylamid (BIS), Serva (SRN) 

N,N'-tetrametyléndiamín (TEMED), Sigma Aldrich (SRN) 

Octan amónny p.a., Lachema (ČR) 

Peroxid vodíka, Sigma Aldrich (SRN) 

Persíran amónny (APS), Serva (SRN) 

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

Síran manganatý monohydrát p.a., Lach-Ner (ČR) 

Síran meďnatý pentahydrát p.a., Lach-Ner (ČR) 

Síran sodný p.a., Lachema (ČR) 

Síran zinočnatý heptahydrát p.a., Lachema (ČR) 

Síran ţeleznatý heptahydrát p.a., Sigma Aldrich (SRN) 

Škrob rozpustný, Penta (ČR) 

Tris((Hydroxymetyl)aminometán), Serva (SRN) 

Triton X-100, Sigma Aldrich (SRN) 

Uhličitan sodný p.a., Lachema (ČR) 

Vínan sodno-draselný p.a., Lachema (ČR) 

Veratrylalkohol (3,4-Dimetoxybenzyl alkohol), Sigma Aldrich (SRN) 

Xylóza p.a., Lachema (ČR) 

3.1.3 Prístroje a pomôcky 

Spektrofotometer VIS, Helios δ (Unicam, UK) 

Spektrofotometer UV-VIS, Helios α (Unicam, UK) 

Očkovací box Aura mini (Bioair Instruments, UK) 

Vodný kúpeľ EL-20D Kavalier (ČR) 

Ultrazvukový vodný kúpeľ PS02000 (ČR) 

Wortex, Ika Vortex genius 3 (SRN) 

Elektrický varič (ETA, ČR) 

Analytické váhy BOECO (SRN) 

Mikrocentrifuga Mikro 200 Hettich Zentrifugen (SRN) 

Centrifuga chladená U-32 (Boeco, SRN) 

Gélová filtračná aparatúra Bio-Rad BioLogic LP (Bio-Rad, USA) 

Termostatovaná trepačka, Heidolph Unimax 1010, Labicom s.r.o. (ČR) 

Elektroforetická aparatúra, Mini-PROTEAN, BioRad (USA) 

Elektroforetický zdroj 

Beţné laboratórne sklo 

3.2 Použité odpadné substráty 

Pšeničné otruby  

Drevené piliny 

Repkové výlisky (lipidy 2,55 %) 

Repkové výlisky (lipidy 9 %) 
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3.3 Kultivácie 

3.3.1 Uchovávanie testovaných mikroorganizmov 

K dlhodobému uchovávaniu kultúr bolo pouţité tuhé YPD médium. Sterilizácia bola 

prevedená v tlakovom hrnci s uzavretým ventilom po dobu 30 minút. Následne boli kultúry 

uchované na agarových platniach v tme pri 4 °C. 

3.3.2 Príprava inokula 

K príprave inokula bolo u všetkých kultúr pouţité tekuté komplexné YPD médium. Kultúry 

boli zaočkované z Petriho misky do 100 ml sterilného média (Tabuľka 1) v 250 ml 

Erlenmayerovej banke. Sterilizácia bola prevedená v tlakovom hrnci s otvorených ventilom 

po dobu 30 minút. Kultivácia inokula prebiehala za stáleho pretrepávania počas 4 dní pri 

teplote 28 °C pre pleseň Aspergillus oryzae a Aureobasidium pullulans, a pri teplote 39 °C pre 

pleseň Phanerochaete chrysosporium. Takto pripravené inokulum s obsahom spór bolo 

následne pouţité pre zaočkovanie produkčných médií. 

Tabuľka 1: Zloženie YPD média 

Zložky Množstvo 

Kvasničný autolyzát 1 g 

Peptón 2 g 

Dextróza 2 g 

Voda 100 ml 

3.3.3 Produkčné médium 

K produkcii enzýmov boli pouţité minerálne média a média s obsahom odpadných 

substrátov. Kultivácia prebiehala v 200 ml sterilného média v Erlenmayerových bankách s 

objemom 500 ml. Sterilizácia bola prevedená v tlakovom hrnci s uzavretým ventilom po dobu 

30 minút. Zaočkovanie bolo prevedené s 10 ml príslušného inokula. Kultivácie prebiehali za 

stáleho pretrepávania pri teplote 28 °C pre pleseň Aspergillus oryzae a Aureobasidium 

pullulans, a pri teplote 39 °C pre pleseň Phanerochaete chrysosporium po dobu 15 dní. V 

priebehu kultivácie bolo pravidelne odoberané malé mnoţstvo vzorky pre stanovenie aktivity 

a koncentrácie produkovaných enzýmov. 

3.3.3.1 Kultivácia plesne Phanerochaete chrysosporium 

Tabuľka 2: Zloženie minerálneho média 

Zložky Množstvo 

Basal III  100 ml 

Glukóza 10 g 

Voda 840 ml 

Tabuľka 3: Zloženie média Basal III 

Zložky Množstvo 

KH2PO4 20 g 

MgSO4 5 g 

CaCl2 1 g 

Voda 900 ml 
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Tabuľka 4: Zloženie kultivačného média 

Zložky Množstvo 

Basal III  100 ml 

Odpadný substrát 50 g 

Voda 840 ml 

 

Pri kultivácii plesní na odpadnom substráte bola glukóza z minerálneho média nahradená 

daných odpadným substrátom o koncentrácii 50g/l. 

3.3.3.2 Kultivácia mikroorganizmu Aureobasidium pullulans 

Tabuľka 5: Zloženie minerálneho média 

Zložky Množstvo 

Glukóza 40 g 

(NH4)2SO4 10 g 

KH2PO4 10 g 

MgSO4 0,5 g 

Voda 1000 ml 

Tabuľka 6: Zloženie minerálneho média s obsahom odpadného substrátu 

Zložky Množstvo 

(NH4)2SO4 10 g 

KH2PO4 10 g 

MgSO4 0,5 g 

Odpadný substrát 50 g 

Voda 1000 ml 

3.3.3.3 Kultivácia plesne Aspergillus oryzae 

Tabuľka 7: Zloženie kultivačného média 

Zložky Množstvo 

NaNO3 2 g 

KH2PO4 1 g 

KCl 0,5 g 

MgSO4·7 H2O 0,5 g  

FeSO4 0,01 g 

Glukóza (Odpadný substrát) 30 g (50 g) 

Voda 1000 ml 

3.4 Postupy stanovenia enzýmových aktivít 

Po kultivácii boli kultúry centrifugované pri 7000 ot/min, pri 4 °C po dobu 5 min a 

supernatant bol ďalej pouţitý pri stanovení enzýmových aktivít. 

3.4.1 Stanovenie celuláz 

Pomocou spektrofotometrie bola stanovená aktivita celuláz meraním prírastku redukujúcich 

skupín metódou podľa Somogyiho a Nelsona, ako substrát bola pouţitá 1 % CMC. Vzorky 

boli inkubované pri teplote 40 °C počas 1 hodiny. K 1 ml roztoku bolo pridaných 0,5 ml 

činidla I a 0,5 ml činidla II (kap. 3.4.1.1). Pripravené skúmavky sa ponorili do vriaceho 

vodného kúpeľa po dobu 10 min. Potom boli skúmavky schladené studenou vodou. K 
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ochladeným skúmavkám bolo pridaných 0,5 ml činidla III a obsah skúmavky bol premiešaný 

do rozpustenia zrazeniny. K obsahu skúmaviek bolo pridaných 7,5 ml vody (celkový objem 

činil 10 ml) a následne bola zmeraná absorbancia pri 720 nm proti blanku, ktorý bol 

pripravený rovnako ako vzorky, ale roztok bol nahradený 1 ml destilovanej vody. Aby mohlo 

byť odčítané mnoţstvo glukózy uvoľnenej zo substrátu od celkového mnoţstva redukujúcich 

cukrov v supernatante, bolo spravené paralelné meranie, u ktorého neboli vzorky inkubované. 

Jednotka aktivity bola definovaná ako mnoţstvo enzýmu katalyzujúceho rozklad substrátu 

sprevádzaný nárastom absorbancie v čase. 

3.4.1.1 Príprava činidiel 

Činidlo I bolo zloţené z 24 g uhličitanu sodného, 16 g hydrogénuhličitanu sodného a 12 g 

vínanu sodno-draselného rozpustených v 200 ml destilovanej vody. Ďalej bolo 144 g síranu 

sodného rozpusteného v 600 ml destilovanej vody a oba roztoky boli zmiešané dokopy. 

Činidlo II bolo pripravené rozpustením 4 g pentahydrátu síranu meďnatého a 24 g síranu 

sodného v 200 ml destilovanej vody. 

Činidlo III bolo pripravené tak, ţe sa rozpustilo 25 g molybdénanu amónneho v 450 ml 

destilovanej vody, pridalo sa 21 ml koncentrovanej kyseliny sírovej a 3 g heptahydrátu 

hydrogénarzeničnanu sodného. Tento roztok bol na 48 hodín umiestnený do termostatu pri 

teplote 37 °C. 

3.4.1.2 Stanovenie kalibračnej krivky glukózy 

Roztok glukózy o koncentrácii 0,1 g/l bol pouţitý na zostrojenie kalibračnej krivky glukózy. 

Z tohto roztoku bola pripravená kalibračná rada o koncentráciách 0,01-01 g/l. Do kaţdej 

skúmavky bolo k 1 ml roztoku glukózy napipetovaných 0,5 ml činidla I a II. Skúmavky sa 10 

min povarili a ochladili na laboratórnu teplotu. Potom bolo pridaných 0,5 ml činidla III a 

skúmavky sa nechali 10 min stáť. Obsah skúmaviek bol doplnený 7,5 ml destilovanej vody na 

celkový objem 10 ml, premiešaný a následne bola na spektrofotometri zmeraná absorbancia 

pri vlnovej dĺţke 720 nm proti blanku (blank obsahoval namiesto vzorky 1 ml destilovanej 

vody). 

3.4.2 Stanovenie amyláz 

Aktivita amyláz bola tieţ stanovená metódou podľa Somogyi-Nelsona. Postup je rovnaký ako 

stanovenie celuláz (kap. 3.4.1), ale roztok CMC bol nahradený 1% roztokom škrobu. Tento 

roztok bol 5 minút povarený a pred kaţdým stanovením bol pripravený čerstvý. 

3.4.3 Stanovenie xylanáz 

Aktivita xylanáz bola stanovená opäť metódou podľa Somogyiho a Nelsona. Postup je 

rovnaký ako stanovenie celuláz (kap. 3.4.1), ale roztok CMC bol nahradený 1% roztokom 

xylózy. 
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3.4.3.1 Stanovenie kalibračnej krivky xylózy 

Pre zostrojenie kalibračnej krivky bol pouţitý roztok xylózy o koncentrácii 0,1 g/l. Z tohto 

roztoku bola znovu pripravená kalibračná rada o koncentrácii 0,01 aţ 0,1 g/l. Ďalší postup je 

zhodný s prípravou kalibračnej krivky glukózy (kap. 3.4.1.2 ). 

3.4.4 Stanovenie aktivity mangán-dependentnej peroxidázy 

V tomto stanovení bol ako substrát pouţitý roztok fenolovej červene. Do kyvety bolo 

pridaných 900 μl substrátu a 100 μl supernatantu. Hneď bola zmeraná absorbancia pri 610 nm 

a následne boli odčítané zmeny absorbancie v časovom intervale po 2 minútach. Jednotka 

aktivity bola definovaná ako mnoţstvo enzýmu katalyzujúci premenu substrátu sprevádzanú 

nárastom absorbancie v čase.  

K výpočtu bol pouţitý extinkčný koeficient (ε = 22000 l·mol
-1

·cm
-1

). Postup bol zhodný s 

postupom pouţitým v literatúre [39], ale bol pozmenený časový interval na 2 minúty. 

3.4.5 Stanovenie aktivity lignínperoxidázy 

Ako substrát bol pouţitý roztok 5 mM veratrylalkoholu. Do kyvety sa napipetovalo 900 μl 

reakčnej zmesi a 100 μl supernatantu. Ihneď bola zmeraná absorbancia pri 310 nm a potom 

odčítané zmeny absorbancie v časovom intervale po 2 min. Jednotka aktivity bola definovaná 

ako mnoţstvo enzýmu katalyzujúceho premenu substrátu sprevádzanou nárastom absorbancie 

v čase.  

K výpočtu bol pouţitý extinkčný koeficient (ε= 9300 l·mol
-1

·cm
-1

). Postup bol zhodný s 

postupom pouţitým v literatúre [40], ale bol pozmenený časový interval na 2 minúty. 

3.4.6 Stanovenie aktivity lakázy 

Ako substrát bol pouţitý roztok 1 mM ABTS, ktorého sa napipetovalo 900 μl a 100 μl 

supernatantu. Ihneď bola zmeraná absorbancia pri 420 nm a následne odčítané zmeny 

absorbancie v časovom intervale po 2 minútach. Jednotka aktivity bola definovaná ako 

mnoţstvo enzýmu katalyzujúceho premenu substrátu sprevádzanou nárastom absorbancie v 

čase. K výpočtu bol pouţitý extinkčný koeficient (ε= 36000 l·mol
-1

·cm
-1

). Postup bol 

zhodný s postupom pouţitým v literatúre [40], ale bol pozmenený časový interval na 2 

minúty. 

3.5 Izolácia a purifikácia enzýmov 

3.5.1 Ultrafiltrácia 

K ultrafiltrácii bol pouţitý supernatant z kaţdého mikroorganizmu kultivovaného v tekutom 

kultivačnom médiu – Aspergillus oryzae na pšenici (odber 3. deň), Phanerochaete 

chrysosporium na repke (odber 7. deň) a Aureobasidium pullulans na repke (odber 7. deň). 

Ultrafiltrácia prebehla najprv cez 5 kDa membránu na oddelenie zmesi enzýmov z média, 

potom cez 100 kDa membránu a nakoniec cez 30 kDa membránu kvôli oddeleniu enzýmov 

podľa ich veľkostí. Takto boli postupne zakoncentrované enzýmy od najväčších po 

najmenšie. Potom boli stanovené aktivity celuláz, amyláz, xylanáz, lignolytických enzýmov a 

koncentrácia bielkovín v pôvodnom roztoku, vzorke po ultrafiltrácii a vo filtráte.  
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3.5.2 Gélová filtrácia 

Gélová filtrácia bola prevedená pomocou aparatúry Bio-Rad BioLogic LP na kolóne o objeme 

100 ml (výška 23,5 cm a priemer 2,32 cm) s náplňou Sephadex G-100. Na kolónu sa nanášali 

2 ml vzorky a prietok bol nastavený na 1 ml/min. Ako mobilná fáza bola pouţitá destilovaná 

voda. Pomocou UV detektora bola kontinuálne snímaná absorbancia pri λ = 280 nm, výsledný 

chromatogram bol zaznamenaný s pouţitím SW. Bola tieţ sledovaná zmena iónovej sily 

roztoku pomocou vodivostného detektora. Ako vzorky boli pouţité ultrafiltráty z 

mikroorganizmov – Aspergillus oryzae na pšenici (zakoncentrované), Phanerochaete 

chrysosporium na repke (zakoncentrované) a Aureobasidium pullulans na repke 

(zakoncentrované aj filtrát). Behom gélovej filtrácie boli odoberané frakcie o objeme 5 ml, v 

ktorých bola následne stanovená aktivita celuláz, amyláz, xylanáz, lignínperoxidázy, mangán-

dependentnej peroxidázy a lakázy. Bola prevedená aj gélová filtrácia so štandardom 

(proteínová zmes).  

3.5.3 Vertikálna PAGE-SDS elektroforéza 

Pri vertikálnej elektroforetickej separácii proteínov bola pouţitá aparatúta Mini-PROTEAN 

BioRad, kde bol ako nosič pouţitý polyakrylamidový gél.  

3.5.3.1 Roztoky 

Elektródový pufor obsahuje 3 g Tris + 14,4 g glycin + 1 g SDS a 1000 ml deionizovanej 

vody. 

Vzorkovací pufor obsahuje 3,55 ml deionizovanej vody + 1,25 ml 0,5 M Tris-HCl pH 

6,8 + 2,5 ml glycerolu + 2 ml 10% SDS + 0,2 ml 0,5% brómfenolovej modrej. K 950 μl tohto 

pufru bolo pridaných 50 μl β-merkaptoetanolu a tento výsledný pufor sa pouţil k príprave 

vzoriek. 

Farbiaci roztok 25 ml kyseliny octovej + 100 ml metanolu + 125 ml vody + 0,5 g brilantnej 

modrej. 

Odfarbovací roztok obsahuje 25 ml kyseliny octovej + 100 ml metanolu + 125 ml vody. 

3.5.3.2 Príprava polyakrylamidového gélu 

Na elektroforézu bol pouţitý 12 % gél. Do kadičky bolo napipetovaných 3,4 ml redestilovanej 

vody, 4 ml 30% akrylamidu a 2,5 ml gélového pufru. Roztok bol na 5 minút vloţený do 

ultrazvukového vodného kúpeľa, aby bolo zabránené vzniku bubliniek v géle. Potom sa 

pridalo 0,1 ml 10% SDS, 5 μl TEMED-u a 50 μl 10% APS. 

3.5.3.3 Príprava vzoriek 

100 μl analyzovaných enzýmov bolo zmiešaných so 100 μl vzorkovacieho pufru. Roztok sa 

dal na 4 minúty povariť. Po nanesení vzoriek do jamiek gélu, boli tieto uchované pri – 20 °C. 

3.5.3.4 Prevedenie 

12% gél bol napipetovaný medzi dve sklá aparatúry, opatrne bol zvrchu vloţený hrebienok na 

vytvorenie jamiek a bolo to ponechané 60 minút tuhnúť. Potom bol do nádoby aparatúry 

naliaty elektródový pufor, hrebienok bol vytiahnutý a boli nanesené vzorky do jamiek (5 μl 
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štandardu a 20 μl enzýmových vzoriek). Boli nastavené parametre merania, a to napätie na 

120 V a prúd na 400 mA. Elektroforéza prebiehala 1 hodinu. Po skončení merania, bol gél 

opláchnutý zo skla stričkou do Petriho misky, kde bol potom naliaty farbiaci roztok. Miska s 

gélom bola 15 minút na trepačkách, následne bol roztok zliaty. Pridal sa odfarbovací roztok, 

po 10 minútach sa zlial a opäť bol pridaný odfarbovací roztok, teraz však na dlhšiu dobu. 

Miska bola prikrytá alobalom, aby sa zabránilo odparovaniu metanolu. 

Výsledný gél bol potom prenesený medzi dve fólie a pomocou štandardov Precision Plus 

Protein™ Dual Color bola určená veľkosť fragmentov separovaných proteínov.  
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

4.1 Stanovenie enzýmových aktivít 

Enzýmové aktivity boli stanovené podľa kapitoly 3.4 u plesne Phanerochaete chrysosporium, 

Aspergillus oryzae a Aureobasidium pullulans. Produkcia enzýmov bola sledovaná v 

závislosti na čase a pouţitom substráte. Stanovenie enzýmových aktivít bolo prevedené 3., 7., 

10. a 15. deň. 

4.1.1 Stanovenie celulázovej aktivity 

Pre stanovenie aktivity celuláz bolo potrebné zostaviť kalibračnú krivku pre stanovenie 

redukujúcich cukrov podľa Somogyi-Nelsona. Závislosť bola stanovená pre glukózu, aby 

mohlo byť jej mnoţstvo odčítané v médiu od celkového mnoţstva redukujúcich cukrov, a tým 

aj prevedená korekcia na mnoţstvo glukózy uvoľneného zo substrátu (Graf 1). Aktivita 

celulázy bola vyjadrená ako mnoţstvo glukózy, ktoré sa uvoľnilo z celulózového substrátu 

pôsobením enzýmu v závislosti na čase a mnoţstve supernatantu [nmol/(min·ml)]. Ako 

substrát bola pouţitá 1% CMC. Všetky merania boli prevedené dvakrát a výsledky sú 

uvedené ako priemerné hodnoty. 

 

 

Graf 1: Kalibračná krivka redukujúcich cukrov podľa Somogyi-Nelsona na glukóze 
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Graf 2: Závislosť aktivity celulázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej pomocou 

Phanerochaete chrysosporium 

Pri kultivácii Phanerochaete chrysosporium na pšenici, glukóze a pilinách bola nameraná 

najvyššia aktivita celuláz 3.deň. Na repke a repke bohatšej na lipidy bola aktivita najvyššia7. 

deň. Na oleji neboli celulázy vôbec produkované. Najlepšími substrátmi pre produkciu boli 

pšenica a repka bohatšia na lipidy (Graf 2). 

 

Graf 3: Závislosť aktivity celulázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej pomocou 

Aureobasidium pullulans 

Pri kultivácii Aureobasidium pullulans na glukóze, oleji, pšenici, repke a repke bohatšej na 

lipidy bola najväčšia aktivita celuláz 3. deň. Na pilinách nedošlo vôbec k produkcii celuláz. 

Najlepšie substráty pre produkciu boli glukóza a olej (Graf 3). Produkcia celuláz u tohto 

kmeňa bola aţ 10-krát vyššia, neţ u ostatných dvoch kmeňov. 
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Graf 4:Závislosť aktivity celulázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej pomocou Aspergillus 

oryzae 

Pri kultivácii Aspergillus oryzae na pšenici, repke bohatšej na lipidy a pilinách bola najvyššia 

aktivita celuláz nameraná 7. deň. Na repke a glukóze to bolo 10. deň. Na oleji došlo k 

miernemu zvýšeniu celulázovej aktivity aţ 15. deň. Najproduktívnejšími substrátmi boli 

pšenica a repka (Graf 4). 

4.1.2 Stanovenie amylázovej aktivity 

Podľa kalibračnej závislosti v grafe 1 bola spočítaná koncentrácia redukujúcich cukrov. 

Aktivita amylázy bola vyhodnotená ako mnoţstvo redukujúceho cukru, ktorý sa uvoľnil zo 

škrobového substrátu pôsobením enzýmu vztiahnuté na čas a  mnoţstvo supernatantu 

[nmol/(min·ml)]. Ako substrát bol pouţitý 1% roztok škrob.  

 

Graf 5: Závislosť aktivity amylázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej pomocou 

Phanerochaete chrysosporium 

Pri kultivácii Phanerochaete chrysosporium na repke bohatšej na lipidy a oleji bola najvyššia 

aktivita amyláz nameraná 7. deň. Na repke, pšenici a pilinách bola najvyššia aktivita 15. deň. 
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Na glukóze nedošlo k produkcii amyláz počas cele kultivácie. Najlepšími substrátmi v tomto 

prípade boli pšenica a repka (Graf 5). 

 

Graf 6: Závislosť aktivity amylázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej pomocou 

Aureobasidium pullulans 

Pri kultivácii Aureobasidium pullulans bola najvyššia aktivita amyláz nameraná na glukóze, 

oleji, pšenici a repke bohatšej na lipidy v 3. deň. Na repke bola najvyššia aktivita 7. deň a na 

pilinách aktivita mierne vzrástla aţ 15. deň. Najlepšie substráty na produkciu amyláz boli 

glukóza a olej (Graf 6). Aktivity amyláz boli u tohto kmeňa 2-krát vyššie neţ u ostatných 

dvoch kmeňov.  

 

Graf 7: Závislosť aktivity amylázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej pomocou Aspergillus 

oryzae 

Pri kultivácii Aspergillus oryzae na repke, repke bohatšej na lipidy a pšenici bola najvyššia 

aktivita amyláz 7. deň. Na oleji a pilinách tomu tak bolo 10. deň. Na glukóze došlo k 

najvyššej aktivite amyláz aţ 15. deň. Najlepšími substrátmi pre produkciu amyláz boli 

glukóza a repka bohatšia na lipidy (Graf 7). 
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4.1.3 Stanovenie xylanázovej aktivity 

Pre výpočet aktivity xylanázy bola stanovená kalibračná krivka pre stanovenie redukujúcich 

cukrov podľa Somogyi-Nelsona. Táto závislosť bola stanovená na xylóze, aby mohlo byť 

odčítané jej mnoţstvo uvoľnenej zo substrátu od celkového mnoţstva redukujúcich cukrov v 

médiu (Graf 8). Aktivita xylanázy sa vyjadrila ako mnoţstvo xylózy, ktoré sa uvoľnilo zo 

substrátu pôsobením enzýmu, vztiahnuté na čas a mnoţstvo supernatantu [nmol/(min·ml)]. 

Ako substrát bol pouţitý 1% roztok xylózy. 

 

Graf 8: Kalibračná krivka redukujúcich cukrov podľa Somogyi-Nelsona na xylóze 

 

 

Graf 9: Závislosť aktivity xylanázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej pomocou 

Phanerochaete chrysosporium 

Pri kultivácii Phanerochaete chrysosporium na oleji, pilinách, repke a repke bohatšej na 

lipidy došlo k najväčšej produkcii xylanáz 7. deň. Na glukóze a pšenici nedošlo k produkcii 

vôbec počas celej kultivácie. Najlepšími substrátmi pre produkciu xylanáz bol olej, piliny a 

repka (Graf 9). 
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Graf 10: Závislosť aktivity xylanázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej pomocou 

Aureobasidium pullulans 

Pri kultivácii Aureobasidium pullulans došlo na všetkých substrátoch k najvyššej produkcii 

xylanáz 3. deň. Za najlepšie substráty sa dajú povaţovať glukóza, olej a pšenica (Graf 10). 

 

Graf 11: Závislosť aktivity xylanázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej pomocou Aspergillus 

oryzae 

Pri kultivácii Aspergillus oryzae na oleji, pšenici, repke a repke bohatšej na lipidy bola 

nameraná najvyššia aktivita xylanáz 7. deň. Na glukóze tomu tak bolo 10. deň a na pilinách 

15. deň kultivácie. Za najlepší substrát na produkciu xylanáz sa dá povaţovať glukóza (Graf 

11). 

4.1.4 Stanovenie aktivity lignínperoxidázy 

Lignínperoxidázová aktivita bola stanovená ako mnoţstvo oxidovaného substrátu pôsobením 

enzýmu v závislosti na čase a mnoţstve supernatantu [nmol/(min·ml)]. Ako substrát bol 

pouţitý veratrylakohol (3,4-Dimethoxybenzyl alkohol). 
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Graf 12: Závislosť aktivity lignínperoxidázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej pomocou 

Phanerochaete chrysosporium 

Pri kultivácii Phanerochaete chrysosporium na pilinách bola najvyššia aktivita 

lignínperoxidázy 3. deň. Na glukóze bola rovnaká aktivita nameraná 3. a 7. deň. Na pšenici a 

repke bohatšej na lipidy bola najvyššia aktivita 7. deň. Na repke a oleji nedošlo k produkcii 

enzýmu. Najlepší substrát na produkciu lignínperoxidázy bola pšenica (Graf 12). 

 

Graf 13: Závislosť aktivity lignínperoxidázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej pomocou 

Aureobasiium pullulans 

Pri kultivácii Aureobasidium pullulans na repke, pšenici a pilinách bola najvyššia aktivita 

lignínperoxidázy nameraná 7. deň. Na glukóze, oleji a repke bohatšej na lipidy nedošlo k 

produkcii enzýmu. Najproduktívnejší substrát bola repka (Graf 13). 
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Graf 14: Závislosť aktivity lignínperoxidázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej pomocou 

Aspergillus oryzae 

Pri kultivácii Aspergillus oryzae na pšenici bola najvyššia aktivita ligínperoxidázy nameraná 

3. deň. Na repke a repke bohatšej na lipidy tomu tak bolo 7. deň. Na oleji, pilinách a glukóze 

nedošlo k produkcii enzýmu. Najlepší substrát na produkciu enzýmu bola repka (Graf 14). 

Lignínperoxidáza mala u tohto kmeňa podstatne vyššie hodnoty aktivít neţ u ostatných 

kmeňov. 

4.1.5 Stanovenie aktivity mangán-dependentnej peroxidázy 

Aktivita mangán-dependentnej peroxidázy bola vyjadrená tieţ ako mnoţstvo oxidovaného 

substrátu pôsobením enzýmu v závislosti na čase a mnoţstve supernatantu [nmol/(min·ml)]. 

Ako substrát bola pouţitá fenolová červeň. 

 

 

Graf 15: Závislosť aktivity Mn-dependentnej peroxidázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej 

pomocou Phanerochaete chrysosporium 
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Pri kultivácii Phanerochaete chrysosporium na pšenici a glukóze bola najvyššia aktivita 

enzýmu 7. deň. Na oleji, repke bohatšej na lipidy, repke a pilinách to bolo 10. deň. Najlepšími 

substrátmi pre produkciu enzýmu bola glukóza a pšenica (Graf 15). 

 

 

Graf 16: Závislosť aktivity Mn-dependentnej peroxidázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej 

pomocou Aureobasidium pullulans 

Pri kultivácii Aureobasidium pullulans na pilinách a oleji bola najvyššia aktivita enzýmu 

nameraná 3. deň. Na repke bohatšej na lipidy a pšenici tomu tak bolo 7. deň. Na repke a 

glukóze bola najvyššia aktivita nameraná 10. deň kultivácie. Najlepšie substráty pre 

produkciu bola repka a repka bohatšia na lipidy (Graf 16). 

 

Graf 17: Závislosť aktivity Mn-dependentnej peroxidázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej 

pomocou Aspergillus oryzae 

Pri kultivácii Aspergillus oryzae na glukóze bola najvyššia aktivita nameraná 3. deň. Na 

repke, repke bohatšej na lipidy a oleji tomu tak bolo 7. deň. Na pilinách bola najvyššia 
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aktivita nameraná 10. deň a na pšenici 15. deň kultivácie. Najlepšie substráty pre produkciu 

enzýmu boli repka, pšenica a repka bohatšia na lipidy (Graf 17). 

4.1.6 Stanovenie aktivity lakázy 

Lakázová aktivita bola vyjadrená takisto ako mnoţstvo oxidovaného substrátu pôsobením 

enzýmu v závislosti na čase a mnoţstve supernatantu [nmol/(min·ml)]. Ako substrát bol 

pouţitý roztok ABTS (2,2´-azino-bis-[3-etylbenzotiazolín-6-kyselina sulfónová]). 

 

 

Graf 18: Závislosť aktivity lakázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej pomocou Phanerochaete 

chrysosporium 

Pri kultivácii Phanerochaete chrysosporium na glukóze a oleji bola najvyššia aktivita lakázy 

zaznamenaná 10. deň kultivácie. Na repke bohatšej na lipidy, pšenici a repke to bolo 15. deň. 

Najlepším substrátom pre produkciu lakázy bola repka bohatšia na lipidy (Graf 18).  

 

Graf 19: Závislosť aktivity lakázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej pomocou 

Aureobasiudium pullulans 

Pri kultivácii Aureobasidium pullulans najvyššia aktivita lakázy zaznamenaná 15. deň na 

repke. Na ostatných substrátoch nebola ţiadna aktivita počas celej kultivácie (Graf 19). 
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Graf  20: Závislosť aktivity lakázy na dobe a spôsobe kultivácie produkovanej pomocou Aspergillus 

oryzae 

Pri kultivácii Aspergillus oryzae na pšenici a repke bola najvyššia aktivita lakázy nameraná 3. 

deň kultivácie. 10. deň bola najvyššia aktivita nameraná na glukóze a repke bohatšej na 

lipidy.  Na oleji a pilinách nebola nameraná ţiadna aktivita. Najlepším substrátom pre 

produkciu lakázy bola pšenica (Graf 20). 

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené súhrnné hodnoty aktivity sledovaných enzýmov na 

odpadných substrátoch sledované v priebehu 15 dní kultivácie. 

Tabuľka 8: Vysvetlivky k substrátom v tabuľkách aktivít pre P.C., A.P. a A.O. 

G O R RB Pi Pš 

glukóza olej repka repka bohatšia na lipidy piliny pšenica 

Tabuľka 9: Závislosť aktivity enzýmov na dobe kultivácie a substráte u plesne Phanerochaete 

chrysosporium 

Aktivity P.C. [nmol/(min·ml)] 

  celuláza amyláza 

  G O R RB Pi Pš G O R RB Pi Pš 

3. deň 6,69 0,00 0,00 0,00 3,29 10,44 0,00 0,00 6,66 5,42 9,17 13,04 

7. deň 0,00 0,00 5,91 8,74 0,00 0,00 0,00 4,21 47,48 52,35 12,43 0,00 

10. deň 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 35,48 13,38 14,02 30,69 

15. deň 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 72,49 0,00 33,81 73,87 

  xylanáza lakáza 

  G O R RB Pi Pš G O R RB Pi Pš 

3. deň 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. deň 0,00 17,25 16,23 6,65 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. deň 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

15. deň 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,14 0,14 0,14 7,92 0,00 0,56 

  lignínperoxidáza Mn-dependentná peroxidáza 

  G O R RB Pi Pš G O R RB Pi Pš 

3. deň 1,08 0,00 0,00 0,00 5,38 23,12 0,00 0,68 0,00 0,00 0,23 0,68 

7. deň 1,08 0,00 0,00 6,45 1,08 30,11 23,41 0,91 0,00 0,00 0,46 27,05 

10. deň 0,00 0,00 0,00 4,84 0,00 0,00 0,46 1,63 0,91 1,14 5,00 0,68 

15. deň 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46 0,00 0,46 3,41 1,14 
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Tabuľka 10: Závislosť aktivity enzýmov na dobe kultivácie a substráte u plesne Aureobasidium 

pullulans 

Aktivity A.P. [nmol/(min·ml)] 

 

celuláza amyláza 

  G O R RB Pi Pš G O R RB Pi Pš 

3. deň 115,06 75,17 3,38 3,55 0,00 7,18 112,47 85,47 1,47 24,35 0,00 55,47 

7. deň 41,88 21,63 0,00 0,00 0,00 0,00 6,12 0,00 11,63 4,18 0,00 39,66 

10. deň 27,40 0,00 0,52 0,87 0,00 0,00 18,17 0,00 3,52 3,29 0,00 39,00 

15. deň 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 6,55 0,58 21,58 3,43 48,49 

  xylanáza lakáza 

  G O R RB Pi Pš G O R RB Pi Pš 

3. deň 76,68 72,44 29,24 36,62 33,64 67,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. deň 13,78 0,00 23,77 20,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 

10. deň 34,37 1,96 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 

15. deň 10,72 27,44 0,00 0,94 22,96 29,07 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 

  lignínperoxidáza Mn-dependentná peroxidáza 

  G O R RB Pi Pš G O R RB Pi Pš 

3. deň 0,00 0,00 50,00 0,00 0,54 0,00 0,68 0,46 0,00 0,00 1,59 0,00 

7. deň 0,00 0,00 87,63 0,00 3,76 4,84 0,00 0,00 1,59 4,32 0,91 2,05 

10. deň 0,00 0,00 7,53 0,00 0,00 1,08 1,36 0,23 2,96 3,41 0,23 0,68 

15. deň 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 0,00 0,91 

Tabuľka 11: Závislosť aktivity enzýmov na dobe kultivácie a substráte u plesne Aspergillus oryzae 

Aktivity A.O. [nmol/(min·ml)] 

  celuláza amyláza 

  G O R RB Pi Pš G O R RB Pi Pš 

3. deň 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,31 0,00 21,58 29,97 20,28 0,00 

7. deň 0,00 0,00 3,58 1,64 1,01 9,17 17,65 19,04 23,71 42,81 23,08 20,97 

10. deň 1,99 0,00 7,93 0,00 0,26 0,14 10,15 31,41 10,13 0,00 26,28 20,02 

15. deň 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 42,06 0,00 0,00 0,00 26,02 8,37 

  xylanáza lakáza 

  G O R RB Pi Pš G O R RB Pi Pš 

3. deň 0,00 0,00 12,97 6,65 4,40 2,77 0,00 0,00 1,53 0,00 0,00 2,50 

7. deň 29,28 20,92 13,78 10,72 6,04 15,82 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,69 

10. deň 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 

15. deň 2,98 1,75 0,33 8,89 8,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 

  lignínperoxidáza Mn-dependentná peroxidáza 

  G O R RB Pi Pš G O R RB Pi Pš 

3. deň 0,00 0,00 46,24 37,63 0,00 124,73 0,91 0,68 0,00 0,00 0,91 2,50 

7. deň 0,00 0,00 333,87 57,53 0,00 0,00 0,46 0,91 10,23 7,50 0,68 5,23 

10. deň 0,00 0,00 32,80 51,08 0,00 0,00 0,00 0,00 6,36 5,46 1,14 3,41 

15. deň 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,86 

 

Najlepším producentom celuláz bol stanovený kmeň Aureobasidium pullulans pri kultivácii 

na glukóze. Rovnako tak i najvyššia produkcia amyláz bola zmeraná u kmeňa A. pullulans. 

Vysokú produkciu amyláz vykazoval však aj kmeň Phanerochaete chrysosporium, hlavne pri 

kultivácii na repkových výliskoch a pšeničných otrubách. Najvyššia produkcia xylanáz bola 
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detekovaná tieţ u plesne A. pullulans na glukóze, vysokú produkciu vykazoval tento kmeň 

i na ostatných substrátoch, najmä však na pšeničných otrubách. Najvyššia produkcia lakázy 

bola nameraná u P. chrysosporium na repkových výliskoch bohatších na lipidy, ale takisto 

bola vysoká aktivita aj u A. pullulans na repke. Najlepším producentom Mn-dependentnej 

peroxidázy bol kmeň P. chrysosporium na pšeničných otrubách a glukóze. Lingínperoxidáza 

vykazovala najvyššiu aktivitu u kmeňa Aspergillus oryzae na repke a tieţ aj u A. pullulans na 

repke (Tabuľka 911). 

4.2 Purifikácia a identifikácia enzýmov 

Identifikácia, izolácia a purifikácia enzýmov boli prevedené podľa návodov uvedených 

v kapitole 3.5. Pouţitými metódami boli PAGE-SDS elektroforéza, gélová filtrácia a 

ultrafiltrácia. 

4.2.1 Zakoncetrovanie vzoriek ultrafiltráciou 

Ultrafiltrácia bola pouţitá ako izolačná a purifikačná metóda, postupované bolo podľa návodu 

uvedeného v kapitole 3.5.1. Ultrafiltrácia bola prevedená na prístroji KrosFlo najpv na 5 kDa 

membráne, aby bola zmes enzýmov zakoncentrovaná a potom cez 100 a 30 kDa membrány 

boli enzýmy oddelené podľa ich veľkosti. K analýze bola pouţitá vzorka Aspergillus oryzae 

na pšenici (3. deň) a Phanerochaete chrysosporium na repke (7. deň). Počas ultrafiltrácie bola 

stanovená aktivita enzýmov v [nmol/(min·ml)]. Výsledky sú zhrnuté v Tabuľke 12 a 13. 

 

Tabuľka 12: Porovnanie aktivít enzýmov po ultrafiltráciách u P.C. pred zakoncentrovaním, 

zakoncentrované a vo filtráte 

Aktivity pre Phanerochaete chrysosporium [nmol/(min·ml)] 
5 kDa Celulázy Xylanázy Amylázy Lac LiP MnP 
Pred 0,00 0,00 8,91 0,28 0,00 2,27 
Konc. 0,00 0,00 82,90 0,00 0,00 1,36 
Filt. 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,91 

100 kDa 
Pred 0,00 0,00 82,90 0,69 3,76 0,91 
Konc. 23,36 0,00 6,14 0,42 23,12 3,18 
Filt. 4,93 0,00 0,00 0,28 0,00 3,86 

30 kDa 
Pred 4,93 0,00 0,00 0,28 0,00 3,86 
Konc. 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3,86 
Filt. 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 1,36 
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Tabuľka 13: Porovnanie aktivít enzýmov po ultrafiltráciách u A.O.. pred zakoncentrovaním, 

zakoncentrované a vo filtráte 

Aktivity pre Aspergillus oryzae [nmol/(min·ml)] 
5 kDa Celulázy Xylanázy Amylázy Lac LiP MnP 
Pred 0,00 0,00 62,39 0,00 0,00 1,59 
Konc. 0,00 0,00 36,43 0,00 0,00 0,00 
Filt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 

100 kDa 
Pred 0,00 0,00 36,43 0,00 0,00 0,00 
Konc. 0,00 7,22 44,65 0,42 0,00 0,91 
Filt. 0,00 0,00 74,07 0,00 0,00 2,27 

30 kDa 
Pred 0,00 0,00 74,07 0,00 0,00 2,27 
Konc. 0,00 0,00 24,32 0,14 0,00 1,36 
Filt. 0,00 0,00 74,51 0,00 0,00 1,82 

 

Z Tabuľky 12 vyplýva, ţe sa podarilo zakoncentrovať amylázy u Phanerochaete 

chrysosporium cez 5 kDa membránu a čiastočne aj amylázy filtrované následne cez 100 kDa 

membránu (tu však uţ došlo k poklesu aktivity aktivity – amylázy majú zvyčajne molekulovú 

hmotnosť okolo 4050 kDa, takţe cez 100 kDa membránu mohli prejsť a vo filtráte mohli 

byť zriedené tak, ţe sa ich nepodarilo zmerať). V niektorých prípadoch sa objavila aktivita 

enzýmu aj napriek tomu, ţe vo vzorke predtým bola nulová. To mohlo byť spôsobené tým, ţe 

aktivita tohto enzýmu bola potlačená aktivitou iného enzýmu (napr. proteázou). V ostatných 

prípadoch (napr. amylázy u 100 kDa membrány pre A.O.) bola aktivita daného enzýmu 

nameraná v koncentráte ale aj vo filtráte – to však mohlo byť tým, ţe amylázy sa delia na 

niekoľko skupín a tieto boli rozdelené podľa veľkosti do koncentrátu a filtrátu. 

Nejednoznačné výsledky u tejto metódy mohli byť spôsobené poškodenými membránami. 

4.2.2 PAGE-SDS elektroforéza 

PAGE-SDS elektroforéza bola pouţitá pre identifikáciu proteínov vo vzorke podľa ich 

molekulovej hmotnosti, postupované bolo podľa návodov uvedených v kapitole 3.5.3. 

Elektroforetická separácia enzýmov bola prevedená na 12% polyakrylamidovom géle za 

pouţitia štandardov Precision Plus Protein™ Dual Color (Bio-Rad). Na gél boli nanášané 

vzorky supernatantu kultúr Aspergillus oryzae, Phanerochaete chrysosporium a 

Aureobasidium pullulans po ultrafiltrácii na 5 kDa membráne. Nanesené boli koncentráty aj 

permeáty. Pre úplnosť a zrovnanie boli nanesené i príslušné vzorky pred ultrafiltráciou 

(Tabuľka 14). 

Tabuľka 14: Nanášanie vzoriek na gél 

Číslo 

jamky 

(zľava) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vzorka 
A.O. 

pred 

A.O. 

konc. 

5 kDa 

A.O. 

filtrát 

5 kDa 

P.C. 

pred 

P.C. 

konc. 

5 kDa 

P.C. 

filtrát 

5 kDa 

A.P. 

pred 

A.P. 

konc. 

5 kDa 

A.P. 

filtrát 

5 kDa 

Štandard 
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Obrázok 7: PAGE-SDS elektroforéza 

Ak porovnáme nanesené vzorky pred ultrafiltráciou s príslušnými koncentrátmi, zistíme, ţe 

zóny koncentrátov sú podstatne sýtejšie. Elektroforéza tak potvrdila zakoncentrovanie 

pomocou ultrafiltrácie u všetkých testovaných vzoriek. Podľa výsledku PAGE-SDS 

elektroforézy (Obrázok 7) bola tieţ u koncentrátov zaznamenaná prítomnosť proteínov 

v oblasti od 250 do 90 kDa, ďalej potom v oblasti od 35 do 20 kDa. Pre izoláciu a purifikáciu 

týchto proteínov bola ďalej pouţitá metóda gélová filtrácia na Sephadexe G-100 a metóda 

ultrafiltrácie na membránach o veľkosti 100 a 30 kDa. 

4.2.3 Gélová filtrácia 

Gélová filtrácia bola prevedená v 100 ml chromatografickej kolóne s prietokom 1 ml/min 

podľa postupu uvedenom v kapitole 3.5.2. Boli pouţité vzorky z Phanerochaete 

chrysosporium (7. deň na repke), Aspergillus oryzae (3. deň na pšenici) a Aureobasidium 

pullulans (7. deň na repke) koncentrované cez 5 kDa membránu. Nanášané boli vţdy 2 ml 

vzorky s pridaným NaCl o koncentrácii 10 g/l. Boli odoberané frakcie po 5 ml kaţdých 5 

minút. Následne bola v kaţdej frakcii stanovená aktivita celuláz, xylanáz, amyláz a 

lignolytických enzýmov. 
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Obrázok 8: Chromatogram  štandard (proteínová zmes) 97,4; 67; 45; 29; 21; 12,5 a 6,5 kDa, kolóna 

o objeme 100 ml, Sephadex G-100, nástrek 2 ml, prietok 1 ml/min. Modrá krivka udáva dáta získané 

z UV detektora (280nm), červená krivka zobrazuje signál vodivostného detektora. 

 

 

 

Obrázok 9: Chromatogram   vzorka Phanerochaete chrysosporium na repke (koncentrát), kolóna o 

objeme 100 ml, Sephadex G-100, nástrek 2 ml, prietok 1 ml/min. Modrá krivka udáva dáta získané 

z UV detektora (280nm), červená krivka zobrazuje signál vodivostného detektora. 
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Obrázok 10: Chromatogram  vzorka Aspergillus oryzae na pšenici (koncentrát), kolóna o objeme 

100 ml, Sephadex G-100, nástrek 2 ml, prietok 1 ml/min. Modrá krivka udáva dáta získané z UV 

detektora (280nm), červená krivka zobrazuje signál vodivostného detektora. 

 

 

Obrázok 11: Chromatogram  Aureobasidium pullulans na repke (koncentrát), kolóna o objeme 100 

ml, Sephadex G-100, nástrek 2 ml, prietok 1 ml/min. Modrá krivka udáva dáta získané z UV detektora 

(280nm), červená krivka zobrazuje signál vodivostného detektora. 



44 

 

 

Obrázok 12: Chromatogram  Aureobasidium pullulans na repke (filtrát), kolóna o objeme 100 ml, 

Sephadex G-100, nástrek 2 ml, prietok 1 ml/min. Modrá krivka udáva dáta získané z UV detektora 

(280nm), červená krivka zobrazuje signál vodivostného detektora. 

 

U plesne Phnaerochaete chrysosporium boli namerané aktivity enzýmov medzi 20–60 

minútou. Bola zistená aktivita amyláz (malo by odpovedať fragmentom o veľkosti 

5154 kDa) a slabá aktivita MnP (fragmenty o veľkosti 4555 kDa) a LiP (fragmenty o 

veľkosti 4045 kDa). U plesne Aspergillus oryzae boli aktivity merané vo frakciách medzi 

3090 min. Podobne ako predtým bola zistená aktivita amyláz a MnP. U plesne 

Aureobasidium pullulans boli aktivity enzýmov namerané medzi 5060 min (vo filtráte) a 

medzi 2075 min (v koncentráte). Vo filtráte bola zistená len slabá aktivita MnP. V 

koncentráte bola zistená aktivita celuláz (malo by odpovedať fragmentom o veľkosti 5276 

kDa), amyláz a slabá aktivita MnP. 

Detailný popis enzýmov bol však komplikovaný prítomnosťou ďalších prípadných bielkovín 

alebo enzýmov podobnej veľkosti (proteázy, lipázy), respektíve nedostatočnou separáciou 

enzýmov. Chromatogramy bolo náročné vyhodnocovať aj kvôli spájaniu píkov. Tvar 

chromatogramov by sa mohol líšiť aj zmenou prietoku a rozmerov kolóny. Aj napriek tomu 

výsledky celkom dobre zodpovedajú výsledkom v PAGE-SDS elektroforéze.  
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5 ZÁVERY 

Cieľom tejto práce bola riadená produkcia a identifikácia extracelulárnych mikrobiálnych 

hydroláz. K produkcii enzýmov boli pouţité plesne Phanerochaete chrysosporium, 

Aureobasidium pullulans a Aspergillus oryzae. Kultivované boli submerzne v minerálnom 

médiu a v minerálnom médiu s odpadným substrátom. Ako substráty boli pouţité pšeničné 

otruby, drevené piliny a repkové výlisky s obsahom lipidov 2,55 % a 9 %. Počas kultivácie 

bola meraná aktivita celuláz, xylanáz, amyláz, lignínperoxidázy, Mn-dependentnej peroxidázy 

a lakázy. 

Ako najlepší producent celuláz sa javí Aureobasidium pullulans, u ktorého bola najvyššia 

aktivita stanovená pri kultivácii na pšenici 3. deň kultivácie (115,06 nmol/(min·ml)). 

Amylázy dosahovali najvyššiu aktivitu 3. deň (112,47 nmol/(min·ml)) tieţ u plesne 

Aureobasidium pullulans na minerálnom médiu, čiţe bola namiesto odpadného substrátu 

pouţitá glukóza. Aureobasidium pullulans sa tieţ osvedčilo pri produkcii xylanáz, kde 

dosahovali najvyššiu aktivitu (76,68 nmol/(min·ml)) 3. deň kultivácie a taktieţ na 

minerálnom médiu. Na produkciu lignínperoxidázy bola podľa prezentovaných výsledkov 

najlepšia pleseň Aspergillus oryzae na repke kultivovaná 7. deň (333,87 nmol/(min·ml)). U 

Phanerochaete chrysosporium bola nameraná najvyššia aktivita Mn-dependentnej peroxidázy 

7. deň kultivácie na pšenici (27,05 nmol/(min·ml)) a tieţ aj lakázy, a to 15. deň kultivácie na 

repke bohatšej na lipidy (7,92 nmol/(min·ml)). 

V niektorých prípadoch, napr. celulázy u Aureobasidium pullulans, boli tieto enzýmy najviac 

produkované na minerálnom médiu, čo môţe znamenať, ţe extracelulárne celulázy nie sú 

indukované prítomnosťou odpadného substrátu, ale ich aktivita na týchto zloţitejších 

substrátoch je skôr inhibovaná.  

Testované boli takisto aj niektoré metódy purifikácie a izolácie enzýmových preparátov. Pri 

ultrafiltrácii na membráne s vylučovacím limitom 5 kDa sa podarilo zakoncentrovať amylázy 

produkované plesňou Phanerochaete chrysosporium a čiastočne sa podarilo zakoncentrovať 

aj amylázy u rovnakej plesne na 100 kDa membráne, avšak došlo k určitým stratám aktivity 

enzýmov. 

Pri gélovej filtrácii boli detekované píky, ktoré však bolo zloţitejšie vyhodnotiť, nakoľko sa 

píky spájali. Následne bola stanovená aj aktivita enzýmov. U Phanerochaete chrysosporium 

boli zistené aktivity amyláz (mali by zodpovedať veľkosti 5154 kDa), MnP (4555 kDa) a 

slabá aktivita LiP (4045 kDa). U plesne Aspergillus oryzae boli zistené aktivity amyláz a 

MnP. Vo filtráte Aureobasidium pullulans bola zaznamenaná len slabá aktivita MnP a v 

koncentráte sa vyskytli aktivity celuláz (mali by zodpovedať veľkosti 5276 kDa), amyláz a 

slabo MnP. Podľa výsledkov PAGE-SDS elektroforézy boli u P.C. viditeľné 2 bandy o 

veľkosti 100 a 35 kDa, u A.O. len jeden 25 kDa band a u A.P. koncentrovanej 4 bandy o 

veľkosti 85, 45, 35 a 20 kDa. Výsledky elektroforézy zodpovedali výsledkom gélovej filtrácie 

len čiastočne, čo bolo pravdepodobne spôsobené tým, ţe sa v preparátoch nachádzali aj iné 

enzýmy. 

V tejto práci boli vypracované a overené postupy produkcie enzýmových preparátov z 3 

druhov plesní na vybraných odpadných substrátoch a tieto preparáty boli čiastočne 

charakterizované za pouţitia separačných metód. Získané enzýmové preparáty môţu byť 

ďalej modifikované a pouţité v rôznych oblastiach biotechnologickej výroby. 
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7 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

A.O.  Aspergillus oryzae 

A.P.  Aureobasidium pullulans 

CCM  Czech Collection of Microorganisms 

G  minerálne médium s glukózou 

Lac  lakáza 

LiP  lignínperoxidáza 

MnP  mangán-dependentná peroxidáza 

O  olej 

PAGE  elektroforéza na polyakrylamidovom géli 

P.C.  Phanerochaete chrysosporium 

Pi  piliny 

Pš  pšeničné otruby 

R  repkové výlisky 

RB  repkové výlisky bohatšie na lipidy 

Tris  tris(hydroxymetyl)aminometán 

UV  ţiarenie v ultrafialovej oblasti spektra 

VIS  ţiarenie vo viditeľnej oblasti spektra 


