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ABSTRAKT 

Karotenoidy jsou v tuku rozpustné chemické sloučeniny, které se vyskytují jako přírodní 

barviva v mnoha rostlinách a chrání je před slunečním zářením. Lipidy jsou rovněž esenciální 

látky lipofilního charakteru a jsou součástí biomembrán. Jejich hlavní funkcí je především to, 

že slouží jako zásobárna energie pro buňku, ochranná funkce a tepelná ochrana 

před nepříznivými vlivy okolního prostředí.  

 Tato bakalářská práce se zabývá kultivací vybraných rodů karotenogenních kvasinek, 

následnou izolací karotenoidů a dalších lipidických látek, které lze využít jako zdroj potenciálně 

prospěšných látek pro farmaceutický či kosmetický průmysl. Teoretická část se zabývá 

popisem karotenogenních kvasinek, chemickým složením a biosyntézou produkovaných 

metabolitů a popisem metod, které byly dále využity pro jejich stanovení.  

 Experimentální část je zaměřena především na produkci lipidických látek různými kmeny 

kvasinek s využitím levných odpadních substrátů a aplikaci exogenního stresu (nutriční stres) 

k biotechnologické nadprodukci vybraných metabolitů s využitím modifikace produkčního 

média. Obsah karotenoidů, ergosterolu a koenzymu Q byl analyzován pomocí vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie s PDA detektorem. Lipidy akumulované v buňkách kvasinek byly 

stanoveny s pomocí plynové chromatografie s FID detektorem.  

 V této práci byly prostudovány kmeny Sporobolomyces pararoseus, Sporobolomyces 

metaroseus, Rhodotorula glutinis a Cystofilobasidium infirmominiatum. Jako odpadní 

substráty a zdroje uhlíku byly v této práci použity glycerol, který vzniká jako odpadní produkt 

při výrobě biopaliv a syrovátka, jako nevyužitelný produkt v mlékárenských technologiích. 

Nejlepší schopnost produkce na odpadních substrátech byla pozorována u kmene 

Rhodotorula glutinis a Cystofilobasidium infirmominiatum.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Karotenogenní kvasinky, karotenoidy, lipidy, HPLC/PDA, GC/FID 
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ABSTRACT 

Carotenoids are fat-soluble chemical compounds that occur as natural pigments in many 

plants and protect them from sunlight. Lipids are also essential lipophilic substances and they 

are part of biomembranes. Their main function is primarily to serve as a power supply 

for the cell, protective function and thermal protection against adverse environmental 

influences. 

 This bachelor thesis deals with cultivation of selected carotenoid yeast genes, subsequent 

isolation of carotenoids and other lipid substances, which can be used as a source 

of potentially beneficial substances for the pharmaceutical or cosmetic industry. 

The theoretical part deals with the description of carotenoid yeasts, chemical composition 

and biosynthesis of the metabolites produced, and description of the methods used for their 

determination. 

 The experimental part is focused mainly on the production of lipid substances by various 

strains of yeasts using cheap waste substrates and the application of exogenous stress 

(nutritional stress) to the biotechnological overproduction of selected metabolites using 

the modification of the production medium. The content of carotenoids, ergosterol 

and coenzyme Q was analyzed by high performance liquid chromatography with a PDA 

detector. The lipids accumulated in yeast cells were determined by gas chromatograph with 

a FID detector. 

 In this work the strains of Sporobolomyces pararoseus, Sporobolomyces metaroseus, 

Rhodotorula glutinis and Cystofilobasidium infirmominiatum were studied. As waste substrates 

and carbon sources were used glycerol, which is produced as a waste product 

in the production of biofuels and whey as an unusable product in dairy technology. The best 

production on waste substrates was observed in the strains Rhodotorula glutinis 

and Cystofilobasidium infirmominiatum. 

KEYWORDS 

Carotenogenic yeast, carotenoids, lipids, HPLC/PDA, GC/FID  
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1 ÚVOD 

Biotechnologický průmysl využívá biologické procesy v nejrůznějších odvětvích 

jako potravinářství, farmaceutický průmysl, medicína, zemědělství nebo odpadové 

hospodářství. Kvůli vzrůstající spotřebě energie lidstvem se zásoby postupně vyčerpávají, 

a proto vzrůstá zájem o využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie, 

ale také i jako zásobárna potřebných chemických látek pro člověka. Kvasinky jsou schopny 

využívat odpadní substráty především z potravinářského průmyslu, za tvorby přírodních 

chemických látek s pozitivními účinky.  

 Karotenoidní rody kvasinek syntetizují provitaminy A, které hrají důležitou roli v lidském 

organismu. Karotenoidy jsou důležité nejen pro zrak, ale také chrání kůži před působením 

světelného záření. K zajištění správné funkce imunitního systému a metabolismu vápníku 

či fosforu, se uplatňují provitaminy D. Produkce ergosterolu, jakožto provitaminu D 

a provitaminů A, je podstatná zejména pro farmaceutický průmysl. Karotenogenní kvasinky 

jsou významné díky své schopnosti akumulace lipidů, které lze využít jako potenciální zdroj 

pro produkci biopaliv. Jejich další využití je možné ve farmaceutickém průmyslu jako 

potravinové doplňky atd. Další významnou látkou produkovanou kvasinkami je koenzym Q, 

jež se uplatňuje při tvorbě energie a jako účinný antioxidant. Využívá se jako doplněk stravy 

pro lidí staršího věku, kdy dochází k poklesu tvorby koenzymu a rovněž v kosmetickém 

průmyslu. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Kvasinky 

Kvasinky patří mezi eukaryotní chemoheterotrofní jednobuněčné nižší houby. V přírodě jsou 

velmi rozšířené, známe více než 500 druhů tvořících přibližně 37 rodů [1]. Buňky kvasinek 

a kvasinkových organismů jsou velmi různorodé. Tvar buněk se mění podle vnějších podmínek 

a souvisí také s funkcí buňky. Kvasinky mohou měnit svůj tvar také i po dobu svého vývoje. 

Můžeme pozorovat kupříkladu oválné, elipsoidní či kulovité tvary [2]. Rozlišujeme dvě hlavní 

třídy kvasinek a kvasinkovitých organismů: Ascomycetes a Basidiomycetes [3]. 

2.1.1 Cytologie kvasinek 

Buňky jsou základní strukturní a funkční jednotky každého živého organismu. Eukaryotické 

buňky se od prokaryotických odlišují obsahem membránových organel, které buňce dávají 

vyšší úroveň organizace, než mají buňky prokaryot [4]. 

 Všechny mikrobiální buňky jsou odděleny silnou a pevnou strukturou, kterou nazýváme 

buněčná stěna. Buněčná stěna bakterií se skládá z polysacharidů, malého množství lipidů, 

fosfolipidů a fosforečnanů. V případě kvasinek jsou hlavní složkou buněčné stěny u všech 

kvasinek glukany, dále u některých druhů jsou přítomny také mannany, glukosamin 

nebo chitin. Buněčná stěna chrání buňky před vnějšími vlivy a před působením osmotického 

tlaku vnějšího prostředí. Pod buněčnou stěnou se nachází cytoplazmatická membrána 

obsahující malé póry, skládá se z fosfolipidů, proteinů a dalších molekul. Vytváří velké 

množství vychlípenin, jež vybíhají do cytoplazmy. Těmito póry mohou volně difundovat pouze 

nízkomolekulární látky, které jsou elektricky neutrální (lipofilní). Lipidová složka membrány 

umožňuje transport látek, které jsou rozpustné v tucích. Ostatní látky se transportují do buňky 

pomocí bílkovinných nosičů speciálními transportními mechanismy [4]. 

 Uvnitř buňky se nachází cytoplazma, průhledná homogenní hmota obsahující vodný roztok 

enzymů, rezervních látek, dále vedlejší produkty metabolismů a ribozomy, na nichž dochází 

k syntéze bílkovin. Vodné prostředí buňky je důležité pro průběh chemických reakcí jako např. 

enzymové procesy uvnitř buňky. Systém dvojitých membrán nazývaný jako endoplazmatické 

retikulum obsahuje na jeho povrchu zrníčka polyzomů, v nichž dochází k syntéze bílkovin [4]. 

 Další organelou přítomnou v cytoplazmě kvasinek jsou mitochondrie. Obsahují vnější 

a vnitřní membránu a vnitřní tvoří vchlípeniny nazývané kristy. Jsou tvořeny proteiny, lipidy, 

fosfolipidy, RNA a DNA. Nacházejí se zde např. enzymy dýchacího řetězce a oxidativní 

fosforylace. Vakuola kvasinek je ve většině případů kulovitý membránovitý útvar. Mladé 

nebo pučící buňky obsahují malé, ale zato četné vakuoly, naopak starší buňky obsahují jednu 

velkou vakuolu. Uvnitř najdeme chemické látky jako hydrolytické enzymy, polyfosfáty, draselné 

ionty, aminokyseliny, puriny a jiné. Golgiho aparát mající tvar plochého měchýřku 

nebo cisteren uložených vedle sebe slouží jako transport prekurzorů buněčné stěny 

z cytoplazmy přes cytoplazmatickou membránu a také řady dalších látek. U kvasinek obsahuje 

jádro dvojitou membránu s velkými póry, uvnitř jádra je jadérko srpkovitého tvaru [4].   
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Obr. 1 Schéma průřezu buňkou kvasinek [4] 

2.2 Charakterizace rodu červených kvasinek 

Červené kvasinky z oddělení Basidiomycetes jsou charakteristické produkcí karotenoidů 

a dalších lipidických látek. K syntéze potřebují světlo a kyslík, proto světelné záření indukuje 

zvýšenou tvorbu karotenoidů. Jednotlivé skupiny karotenoidů se liší zabarvením. V kvasinkách 

se syntetizují karotenoidy jako β-karoten, γ-karoten, torulen, torularhodin a astaxanthin [2, 3]. 

2.2.1 Rod Rhodotorula 

Do tohoto druhu můžeme zařadit druhy jako Rhodotorula aurantiaca, Rhodotorula glutinis, 

Rhodotorula rubra a Rhodotorula babjevae [3, 5]. Tento rod tvoří malé buňky s rozměry 

mezi (2,5 až 5,0)×(6 až 13) μm. V kapalném prostředí kvasinky produkují sediment a prstenec 

světle krémového až světlerůžového zbarvení. Jejich vzhled a barva se mění především 

podle složení substrátu. Tento rod je rozšířený po celém světě a izoluje se ze vzduchu, půdy, 

vody, z povrchu rostlin a živočichů. Všechny druhy rodu Rhodotorula jsou lipogenní 

a za vhodných podmínek hromadí nadměrné množství tuku [3, 5]. 

 Rod Rhodotorula má podobný tvar buněk jako rod Saccharomyces, ale odlišuje se produkcí 

červeného pigmentu. Rhodotorula sp. je předmětem studií optimalizace růstových médií 

pro produkci karotenoidů s využitím levných zemědělských odpadních produktů [3, 5]. 

 

 
Obr. 2 Rhodotorula glutinis 
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2.2.2 Rod Sporobolomyces 

Druhy rodu Sporobolomyces jsou častými kontaminanty při výrobě potravin. Druh 

Sporobolomyces roseus má kulovitý až elipsoidní tvar s rozměry (3 až 8)×(5 až 18) μm. 

V kapalném prostředí produkuje sediment a na agaru tvoří pomerančový až korálově červený, 

hladký nebo slabě drsný povrch. Vyskytuje se především ve fylosféře a atmosféře. Zdrojem 

výživy jsou nitráty nebo redukované formy dusíkatých sloučenin. 

 Druh Sporobolomyces shibatanus tvoří elipsoidní buňky různých tvarů a na agaru tvoří 

lososový nebo broskvově zbarvený povrch. Pro výživu tohoto rodu se využívá především jako 

zdroj uhlíku glycerol nebo ribóza [3]. 

 

 
Obr. 3 Sporobolomyces pararoseus 

2.2.3 Rod Cystofilobasidium 

Rod Cystofilobasidium se zařazuje do čeledi Rhodotorulacea. Je příbuzný s rodem 

Rhodotorula, který se liší typem basidia. Mezi nejznámější patří druhy Cystofilobasidium 

capitatum, Cystofilobasidium bisporidii a Cystofilobasidium infirmominiatum. Cystofilobasidium 

capitatum má velikost (1 až 5)×(2 až 14) μm. V kapalinách vytváří sediment a povrch má 

červený až skořicový odstín [3]. Tento rod vytváří na agaru hladké a lesklé kolonie. Rod 

Cystofilobasidium má kulovitý až elipsoidní tvar [3].  

 

 
Obr. 4 Cystofilobasidium infirmominiatum 
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2.3 Biomasa 

Veškerý organický materiál na planetě rostlinné a živočišní zbytky, dřevo a mikrobiální kultury 

se označuje jako biomasa. Bílkoviny, tuky a sacharidy jsou její hlavní součástí. Korelace těchto 

složek závisí na druhu organismu a podmínkách kultivace. Mikrobní biomasa je vhodným 

doplňkovým zdrojem bílkovin získaných z procesů, ve kterých bakterie, kvasinky nebo řasy 

se pěstují ve velkém množství. Biomasa z kvasinek se ve velké míře používá jako doplněk 

proteinů v krmivech pro zvířata nebo také v lidské výživě. Běžné kmeny používané jako zdroj 

proteinů jsou kupříkladu Saccharomyces cerevisiae a Candida utilis [1, 6]. 

2.4 Biopaliva 

Pro vytápění, dopravu a průmyslovou výrobu roste spotřeba energie pocházející z fosilních 

paliv, které představují vyčerpatelný zdroj energie. Míra jejího vzniku v přírodních procesech 

je nesrovnatelně nízká v porovnání s mírou její spotřeby. V současné době je pozornost 

zaměřena především na alternativní zdroje energie. Výroba biopaliv je proto slibným trendem 

alternativních zdrojů, které se využívají v dopravním průmyslu [1, 7]. 

 Biopalivo je látka s vysokou hodnotou spalného tepla získaná z biomasy. Jako prekurzory 

biopaliv lze využít rostlinné oleje, živočišné tuky, škrob, oligomerní cukry nebo lignocelulózu. 

Lipidické látky se proto dají využít pro syntézu bionafty [1, 7]. Bionafta je považována 

za obnovitelný zdroj paliva, který může nahradit naftu z ropných produktů. Je složena z esterů 

mastných kyselin vznikajících z triacylglycerolu a alkoholu transesterifikací. Vlastnosti bionafty 

se mění s rozličným složením mastných kyselin. Mezi hlavní výhody tohoto paliva je snížení 

emisí CO2, ale naopak byl zjištěn nárůst emisí NOx [8]. Mikroorganismy produkující vysoká 

množství lipidů, jsou potenciální surovinou pro výrobu bionafty. Lipidy jsou akumulovány 

v buňce mikroorganismů, většinou ve formě triacylglycerolů a jsou ideálními prekurzory 

pro výrobu bionafty vzhledem k obsahu vysokého množství energie [7].  

2.5 Karotenoidy 

Karotenoidní látky jsou nenasycené uhlovodíky, které řadíme mezi terpeny obsahující 

8 izoprenových jednotek. Díky systému konjugovaných vazeb dochází u těchto látek 

k absorpci elektromagnetického záření a tím zvyšují účinnost jeho zachycování. Mají 

hydrofobní nepolární molekuly a živočichové je nejsou schopni sami syntetizovat, pouze 

dokážou tyto pigmenty transformovat na látky s odlišnou strukturou. Najdeme je jako žluté, 

oranžové a červené pigmenty lipofilní povahy v rostlinách, houbách, řasách, 

mikroorganismech a také v tělech živočichů (korýšů, ryb atd.). V rostlinných fotosyntetizujících 

pletivech se vyskytují společně s chlorofyly v organelách nazývaných chloroplasty 

[1, 9, 10, 11].  

 Dnes je známo přes 700 karotenoidních pigmentů vyskytující se v přírodě, přibližně 

50 sloučenin řadíme mezi prekurzory vitaminu A, proto tyto látky označujeme jako retinoidy. 

Díky antioxidačním vlastnostem přispívají k prevenci proti degenerativním onemocněním 

a rakovině, kde karotenoidy slouží jako lapače volných kyslíkatých radikálů 

(toxické formy kyslíku) [1, 9, 10, 11]. Obsahují je všechny zelené rostliny i mnohé 

fotosyntetické bakterie, jsou doprovodnými barvivy chlorofylu [12]. 

Karotenoidy dělíme do dvou skupin: 

 Karoteny 

 Xanthofyly 
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2.5.1 Karoteny 

Karoteny jsou z chemického hlediska uhlovodíky s nejméně 40 atomy uhlíku. Do této skupiny 

řadíme nejjednodušší acyklický polynenasycený uhlovodík lykopen. Další karoteny se tvoří 

cyklizací z acyklických Ψ-karotenů enzymově katalyzovanou reakcí. Dochází-li k cyklizaci 

na obou koncích molekuly, vznikají struktury β-karotenu a α-karotenu, pokud pouze na jednom 

konci vzniká γ-karoten [9, 10]. Mezi nejvýznamnější provitaminy A můžeme řadit β-karoten, 

který se většinou vyskytuje v přítomnosti α-karotenu, γ-karotenu, a dalších provitaminů [11]. 

Nalezneme ho především jako pigment mrkve, meruněk a světlých třešní [1].  

 Dále mezi karoteny řadíme torulen a torularhodin, které patří mezi karotenoidní pigmenty 

a mají podobnou funkci jako provitaminy A. Torularhodin vzniká oxidací torulenu, který je 

odvozen přímo z γ-karotenu. Torulen je hlavní karotenoid rodů Rhodotorula 

a Rhodosporidium. Dále je mnoho rodů, kde je torulen a torularhodin syntetizován rovněž, jako 

například Cystofilobasidium infirmominiatum, Cystofilobasidium capitatum, Sporobolomyces 

roseus a Rhodotorula rubra [13]. 

 

 
Obr. 5 Biosyntetická dráha karotenoidů u rodu Rhodotorula [13] 
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Obr. 6 β-karoten 

2.5.2 Xanthofyly 

Xanthofyly vznikají primárně biochemickou oxidací (hydroxylací) karotenů. Řadíme je mezi 

kyslíkaté deriváty odvozené od acyklických karotenů. Mezi dihydroxysubstituované pigmenty 

můžeme zařadit zeaxanthin, jehož prekurzoren je β-karoten, dále lutein (prekurzorem 

je α-karoten) a astaxanthin [10, 11]. Astaxanthin je produkován řasami, bakteriemi a houbami. 

 Nachází se především v živočišných tkáních u krabů, raků, humrů, lososů, krevet atd. 

Využívá se ke krmným účelům hospodářských zvířat [14, 15]. Je produkován především 

červenou kvasinkou Phaffia rhodozyma. Počáteční výtěžky astaxanthinu produkovány Phaffia 

rhodozyma jsou méně než 500 μg∙g-1. Nárůst výtěžku je možný optimalizací kultivačního 

substrátu a vhodných podmínek pro růst [16].  

 
Obr. 7 Astaxanthin 

2.6 Steroidy 

2.6.1 Ergosterol 

Ergosterol patří mezi steroidy eukaryotního původu mající strukturu odvozenou od základního 

skeletu cyklopentanperhydrofenanthrenu. Je produkován především mikroorganismy, 

zejména kvasinkami a houbami. Buňky jej využívají k tvorbě membránových organel [12]. 

Produkce se využívá ve farmaceutickém průmyslu, kdy ergosterol je zástupcem lipofilních 

vitaminů, jakožto provitamin D2 a D3.  

 Vitamin D2 je nezbytný pro správné fungování vápníku a fosforu v metabolismu. Působením 

ultrafialového záření dochází k otevření kruhu se dvěma dvojnými vazbami, vzniká vitamin D2, 

označován jako ergokalciferol a D3 nazýván jako cholekalciferol. Obsah ergosterolu 

v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae se pohybuje od 600–1500 μg.kg-1. Vyšší množství 

ergosterolu se nachází také u kvasinek rodu Pichia a Torulaspora. Lipofilní vitaminy jsou 

oxylabilní látky, proto může docházet k autooxidaci [11, 17]. 
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Obr. 8 Ergosterol 

2.6.2 Koenzym Q 

Koenzymy Qn nazývané jako ubichinony, tvoří dlouhé nenasycené izoprenoidní řetězce 

a slouží při oxidačně-redukčních reakcích v mitochondriích, kde přenášejí elektrony u všech 

eukaryotických buněk s aerobním metabolismem [1, 11]. Ubichinon se v částečně redukované 

formě nachází ve všech buněčných membránách. Dle nejnovějších výzkumů může 

také chránit vnitřní mitochondriální membránu a DNA před oxidačním poškozením, 

a proto pravděpodobně může zpomalovat proces stárnutí [18]. 

 

 
Obr. 9 Koenzym Qn 

2.7 Lipidy 

Lipidy patří mezi důležitou skupinu chemických látek, jsou ve vodě nerozpustné, 

ale naopak dobře rozpustné v nepolárních rozpouštědlech. Mezi hlavní biologické funkce 

lipidů patří zdroj a rezerva energie, strukturní a ochranné funkce [1]. Ne všechny 

mikroorganismy mohou být považovány za bohaté zdroje lipidů, i když stejně jako ve všech 

živých buňkách, jsou v nich obsaženy složené lipidy pro základní fungování membránových 

organel. Z přibližně 600 druhů různých rodů kvasinek, pouze 25 z nich je schopno akumulovat 

více než 25 % lipidů. Hlavním lipidem, který je akumulován v buňkách, je triacylglycerol 

[16, 12]. 

 Triacylglyceroly jsou hlavní složkou tuků a olejů, kde glycerol je esterifikován mastnými 

kyselinami [16, 12]. Kromě produkce triacylglycerolů jsou kvasinky schopny syntetizovat 

fosfolipidy (2–10 % celkových lipidů) s malým množstvím sterolů a jejich esterů [16]. Kvasinky 

se zdají být snadno využitelný mikroorganismus pro produkci lipidů, vzhledem k jejich rychlé 

akumulaci. Tyto vlastnosti mohou být výhodné pro izolaci a následné zpracování pro výrobu 

bionafty. Některé z těchto lipidů jsou tvořeny mononenasycenými a polynenasycenými 

mastnými kyselinami [19]. 
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2.7.1 Mastné kyseliny 

Mastné kyseliny jsou alifatické monokarboxylové kyseliny s dlouhým řetězcem obsahující 

4 až 26 atomů uhlíku. Jako volné se v přírodě vyskytují jen vzácně, jsou přítomny především 

v esterifikované podobě. Především jsou tvořeny sudým počtem uhlíku a můžeme je dělit 

na nasycené a nenasycené mastné kyseliny. Nasycené mastné kyseliny neobsahují násobné 

vazby a mezi zástupce řadíme kyselinu palmitovou C16 a stearovou C18 [11]. 

 Nenasycené mastné kyseliny obsahují jednu, dvě nebo více dvojných vazeb [11]. 

Nenasycené mastné kyseliny s jednou dvojnou vazbou, nazýváme jako mononenasycené 

(MUFA) a pokud obsahují více dvojných vazeb, řadíme je mezi polynenasycené mastné 

kyseliny (PUFA). Polynenasycené mastné kyseliny se rozlišují podle polohy první dvojné 

vazby od methylového konce uhlíkatého řetězce. Omega-3 mastné kyseliny mají první dvojnou 

vazbu na třetím uhlíku a omega-6 na šestém uhlíku [11, 20].  

 PUFA jsou významné pro organismus, především γ-linolenová kyselina (GLA), 

arachidonová kyselina (ARA), dokosahexaenová kyselina (DHA) a eikosapentaenová 

kyselina (EPA) [20]. Složení mastných kyselin v kvasinkách je kromě genetického základu 

vysoce závislé na substrátu, dostupnosti živin, době kultivace a pH. Optimalizace produkce 

lipidů může zahrnovat cílené genetické manipulace, jejímž cílem je zvýšení produkce omega-3 

mastných kyselin. PUFA jsou látky esenciální, člověk si je nemůže syntetizovat, proto je 

musíme přijímat ve stravě. Kyselina linolová (omega-6) má pozitivní účinky pro člověka 

a mononenasycená mastná kyselina palmitoolejová patří mezi významné látky s širokým 

využitím v medicíně a kosmetice [19]. 

2.8 Rychlost růstu množení buněk 

Rychlost množení kvasinek je v biotechnologickém průmyslu velmi důležitá. Posuzuje 

se podle množství buněk za daných podmínek a v určitém čase. Doba, která je potřebná 

ke zdvojnásobení počtu buněk, se nazývá jako generační [2, 21]. 

 Růstová křivka se skládá z přípravné fáze neboli lag fáze, fáze zrychleného růstu, fáze 

exponenciální, fáze zpomaleného růstu, fáze stacionární a fáze postupného umírání. 

Přípravná fáze závisí na podmínkách, čím vhodnější jsou, tím je její trvání kratší. V této fázi 

si buňky vytváří zásoby energetických zdrojů a aktivuje se enzymatický systém. Buňky se 

zvětšují, prodlužují a adaptují na prostředí. Ve fázi zrychleného růstu se buňky začínají 

postupně dělit se zvyšující rychlostí. Na fázi zrychleného růstu navazuje fáze exponenciální, 

kde dochází k exponenciálnímu přírůstku biomasy a generační doba je nejkratší. V následující 

stacionární fázi dochází k rovnovážnému stavu úbytku a přírůstku buněk. Jako poslední je fáze 

postupného umírání, kde dochází k zastavení rozmnožování a buňky začínají odumírat [2, 21]. 

 

 
Obr. 10 Růstová křivka [4] 
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2.9 Vliv vnějšího prostředí na mikroorganismy 

2.9.1 Fyzikální faktory 

2.9.1.1 Teplota  

Teplota ovlivňuje téměř všechny mikroorganismy, zvýšením teploty dochází především 

k urychlení syntetických i degradačních procesů, ale na druhé straně se inaktivují enzymy, 

které tyto reakce katalyzují. Snížením teploty dochází ke zpomalení až zastavení růstu buněk. 

Teplota minimální představuje nejnižší teplotu, při které se dokáže daný mikroorganismus 

rozmnožovat. Při optimální teplotě dochází k nejvyšší rychlosti rozmnožování mikroorganismu. 

Teplota, při které se daný organismus ještě dokáže rozmnožovat je teplotou maximální. Buňky 

jsou usmrceny při tzv. letální teplotě [1].  

2.9.1.2 Záření 

Ultrafialové záření o kratších vlnových délkách způsobuje smrtící účinky pro buňky. Čím vyšší 

je dávka záření, tím více je mikroorganismus pohlcuje. Vůči ultrafialovému záření jsou 

poměrně odolné buňky produkující karotenoidní barviva [1].  

2.9.1.3 Aktivita vody 

Metabolismus probíhá ve vodném prostředí, proto se musí zajistit dostatečné množství vody, 

které není vázáno na rozpuštěné látky. Aktivita vody je vyjádřena poměrem počtu molů vody 

k součtu počtu molů vody a molů rozpuštěné látky. Většina mikroorganismů vyžaduje aktivitu 

mezi 0,6 až 0,99. Minimální aktivita, kterou potřebují k růstu kvasinky je 0,91–0,88 [1]. 

2.9.2 Chemické faktory 

2.9.2.1 Koncentrace solí  

Se zvyšující se koncentrací solí dochází ke snížení aktivity vody, ale i k vytvoření osmotického 

tlaku působení na mikroorganismy. Buňky snášejí tlak od 0,5 do 0,1 MPa [1]. 

2.9.2.2 Koncentrace protonů  

Většina mikroorganismů je citlivá na změnu pH. Pro kvasinky je optimální hodnota pH 4,8–5,5, 

ale tyto mikroorganismy si dokáží pH samy upravovat [1]. 

2.9.2.3 Antimikrobní látky  

Patří mezí látky se škodlivým účinkem na mikroorganismy. Působením antimikrobních látek 

dochází buď k zastavení rozmnožování, nebo dokonce usmrcení mikroorganismu. 

Jako příklad zde můžeme uvést antibiotika, silná oxidační a redukční činidla, formaldehyd 

a jiné [1]. 

2.9.2.4 Nutriční požadavky 

Heterotrofní mikroorganismy potřebují nejenom anorganické sloučeniny, ale vyžadují ještě 

alespoň jednoduché organické sloučeniny jako zdroj uhlíku a dusíku a také některé růstové 

látky, které si nejsou schopny syntetizovat. Živné prostředí musí obsahovat kromě zdroje 

energie také zdroje prvků, které jsou součástí buněčné hmoty [4]. 

 Nejvíce jsou potřebné makrobiogenní prvky C, H, O, N, P a S, z kationtů se jedná kupříkladu 

o K+, Mg2+, Na+, Ca2+ atd. Nejdůležitější je zachování určitých poměrů jednotlivých aniontů 

a kationtů, neboť nadbytek jednoho iontu, může způsobit inhibici transportu jiného iontu 

přes cytoplazmatickou membránu nebo dokonce může inhibovat některé enzymy. 

Nejvhodnějším zdrojem uhlíku a energie jsou především sacharidy, kde je současně zajištěn 

i požadovaný vodík. Jako zdroje dusíku se pro většinu heterotrofních mikroorganismů 

používají amonné soli, nejčastěji ve formě fosfátů nebo síranů [4]. 
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 Jako zdroj živin můžeme využít odpadní substráty, které už nejsou vhodné k dalšímu 

zpracování v průmyslu a jsou ceněny hlavně kvůli nízké ceně. Obsahují zdroje uhlíku, dusíku 

a dalších nutričně hodnotných látek pro růst mikroorganismů. Jedná se například o glycerol, 

syrovátku, odpady z vinařství a další [22]. 

2.9.3 Odpadní substráty využitelné pro kultivaci kvasinek 

2.9.3.1 Glycerol 

Glycerol je bezbarvá, viskózní kapalina bez zápachu, která se nachází ve formě esterů vyšších 

mastných kyselin jako součást tuků. Odpadní glycerol vzniká především při zpracování olejů 

a tuků, kde mezi nejvýznamnější patří saponifikace triglyceridů při průmyslové výrobě mýdel 

a transesterifikace na methylestery mastných kyselin pro využití jako biopaliva. Glycerol, 

jakožto odpadní substrát lze využít jako zdroj uhlíku při kultivacích [23]. 

2.9.3.2 Syrovátka 

Syrovátka vzniká jako vedlejší produkt při výrobě sýrů a tvarohů. Složení závisí především 

na složení mléka a technologii výroby konkrétního typu sýru. Obsahuje syrovátkové bílkoviny, 

jež jsou ceněny pro vysoký obsah sirných aminokyselin a laktózu, kterou můžeme využít jako 

zdroj uhlíku a energie pro růst mikroorganismů. Dále obsahuje minerální látky, kyselinu 

mléčnou, vitaminy B a C a 0,1–0,5 % tuku. Tekutá nebo zahuštěná syrovátka se může využít 

ke krmení zvířat nebo k dalšímu zpracování, které najde využití i ve výživě lidí [24].  

2.10 Biosyntéza vyšších mastných kyselin  

Zatímco oxidace mastných kyselin probíhá v mitochondriích a využívá estery mastných 

acyl-CoA, biosyntéza probíhá v cytosolu, především v tukových tkáních a využívá esterovou 

vazbu k proteinu přenášejícím acylové skupiny tzv. „acyl carrier protein“ (ACP). Tento protein 

slouží jako multienzymový komplex, na němž probíhá syntéza mastných kyselin z acetyl-CoA 

a malonylu-CoA [1, 12].  

 Výchozí látkou je acetyl-CoA, který vzniká při odbourání jiných mastných kyselin, oxidační 

dekarboxylací pyruvátu a také z některých aminokyselin. Biosyntéza je anabolickým dějem, 

proto je potřeba k tvorbě mastných kyselin vložení energie. Uhlovodíkový řetězec mastné 

kyseliny se bude vytvářet z dvouuhlíkatých jednotek, které neposkytuje acetyl-CoA, 

ale malonyl-CoA. Proces biosyntézy začíná výrobou energeticky bohatšího malonyl-CoA 

z acetyl-CoA karboxylací [1, 12]. 

2.10.1 Syntéza palmitové kyseliny 

Na Obr. 11 je schematicky znázorněna biosyntéza mastných kyselin. V prvním kroku, 

jak již bylo zmíněno (1–2), musí proběhnout aktivační reakce spočívající v karboxylaci 

acety-CoA na malonyl-CoA. Poté syntáza (kondenzační enzym) váže prekurzory kondenzační 

reakce, tj. acetyl-CoA (nebo rostoucí acyl-CoA) a malonyl-CoA. V bodě 3 na Obr. 11 je 

v konkrétní kondenzační reakci malonyl-ACP dekarboxylován a vzniká karbaniont. 

Ten následně napadá acetylthioester za vzniku β-oxoacyl-ACP [1, 12]. 

 V bodě 4–6 je znázorněna následná dvojnásobná redukce a dehydratace acetoacetyl-ACP 

za vzniku butyryl-ACP, kde došlo k přeměně ketonu na alkylovou skupinu. Koenzymem 

využitým v těchto redukčních reakcích je NADPH. Zde již je vidět, že původní acetylová 

skupina byla prodloužena o jednotku C2. V další fázi dojde k opakování reakcí v bodě 2a. 

Skupina ACP je opět energeticky nabitá malonylovou skupinou a následuje opakování cyklu 

a rostoucí mastná kyselina je znovu prodloužena o jednotku C2. Tento cyklus při syntéze 

palmitoyl-ACP proběhne dohromady sedmkrát [12]. 

 Thioesterová vazba palmitoyl-ACP podlehne hydrolytické reakci palmitoylthioesterázou 

za vzniku palmitátu, jenž je produkt syntézy mastných kyselin [12]. 
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Obr. 11 Schéma metabolismu syntézy mastných kyselin [12] 

2.11 Biosyntéza izoprenoidů 

2.11.1 Produkce mevalonové kyseliny 

Acetyl-CoA kondenzuje s acetoacetyl-CoA, který je též meziproduktem syntézy mastných 

kyselin. Dochází k adici aktivovaného methylu z acetyl-CoA na karbonylový uhlík acetoacetylu 

a reakce je katalyzovaná enzymem HMG-CoA-syntázou. Spotřebováním 2 molekul NADPH 

následuje redukce, dále odštěpení CoASH a vzniká hydroxylová skupina [1]. 
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Obr. 12 Schéma syntézy IPP [1] 
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2.11.2 Přeměna mevalonátu na isopentenyl difosfát 

 Reakce je energeticky náročná, vyžaduje 3 molekuly ATP na jednu izoprenoidní jednotku. 

Nejprve se aktivuje mevalonát trojnásobnou fosforylací. Málo stabilní meziprodukt odštěpuje 

CO2 a Pi a vzniká isopentenyl difosfát (dále IPP) [1]. Na výše uvedeném obrázku je 

schematicky znázorněna syntéza IPP (Obr. 12).  

2.11.3 Vznik izoprenoidní jednotky 

 Izoprenoidy se tvoří polykondenzací izopreniodních jednotek. Dimethylallyl difosfát 

(dále DMAPP) reaguje s isopentenyl difosfátem (IPP). DMADP odštěpí difosfátový anion 

a zbytek molekuly kondenzuje s IPP. Vznikající produkt se nazývá geranyl difosfát (GPP) 

sloužící k syntéze monoterpenů. Nukleofilním atakem kondenzuje geranyl difosfát s IPP 

za vzniku farnesyl difosfátu (FPP) sloužícího k tvorbě seskviterpenů. Následně může 

kondenzovat farnesyl difosfát opět s IPP za vzniku geranylgeranyl difosfátu obsahujícího 

20 uhlíku, ze kterého se můžou syntetizovat diterpeny. Ze dvou molekul GGPP se tvoří 

redukční kondenzací fytoen potřebný k syntéze tetraterpenů [1]. Na níže uvedeném obrázku 

je vyobrazena schéma syntézy izoprenoidů (Obr. 13). 

 

 
Obr. 13 Schéma metabolismu syntézy izoprenoidů [1] 
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2.12 Metody analýzy buněk a jejich metabolitů 

2.12.1 Extrakce 

Proces extrakce se řadí mezi metody založené na distribuci složky mezi dvě fáze, 

a to buď tuhou nebo kapalnou, nebo mezi dvě kapalné, nemísitelné fáze. Dělící schopnost je 

dána selektivní rozpustností látek v rozpouštědlech, kde přechod částice z tuhé fáze 

do roztoku nebo z jedné kapalné fáze do druhé kapalné fáze je zapříčiněn interakcí molekul 

rozpouštědla s molekulami rozpuštěné látky [25, 26]. 

 Námi sledované metabolity mají nepolární charakter a hlavní podíl lipidických látek je 

obsažen v plazmatické membráně a v membránách buněčných organel. Kvasinková buněčná 

stěna představuje bariéru pro molekuly lipidů, a proto rozetření buněk zvyšuje výtěžnost 

extrakce lipidických látek a karotenoidů [25, 26, 27]. 

2.12.2 Ultrafialová a viditelná spektrometrie 

V UV-VIS spektrometrii dochází k absorpci ultrafialového a viditelného záření 

od 200 nm do 800 nm zředěnými roztoky molekul. Při absorpci dochází k excitaci valenčních 

elektronů. Platí zde Lambert-Beerův zákon, kde absorbance je přímo úměrná koncentrací látky 

a tloušťce absorbující vrstvy. Tento zákon je platný pouze pro roztoky zředěné do koncentrace 

přibližně 10-2 mol∙dm-3 [26].  

2.12.3 Membránová separace 

V těchto separacích se využívá transportu složek přes selektivně propustnou membránu, 

hnací silou při membránových separacích je gradient chemických potenciálů. K oddělování 

makromolekulárních látek a koloidních roztoků slouží ultrafiltrace. Ta se od běžných filtrací liší 

velikostmi částic, které mohou být separovány. Separace probíhá tak, že molekuly 

rozpouštědla procházejí přes membránu za zvýšeného tlaku. Tento druh filtrace separuje 

částice od 2 až 2000 nm. Makromolekuly a koloidní látky přes otvory v membráně 

neprocházejí [25, 26].  

2.13 Chromatografické metody 

2.13.1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

Chromatografické metody patří mezi separační techniky, kde se využívá vlastností dělení 

složek mezi dvěma odlišnými fázemi. Jedna fáze je nepohyblivá, nazývaná jako stacionární 

a druhá fáze je pohyblivá, neboli mobilní. V této technice dochází k opakovanému pohybu 

molekul složek do fáze stacionární a následně zpět do fáze mobilní [25]. 

 V kapalinové chromatografii představuje mobilní fázi nejčastěji kapalina a stacionární fázi 

tvoří sorbent, který se může nacházet, buď ve vrstvě (plošně) nebo v koloně, či sloupci. 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) využívá rychlou separaci složitých směsí 

látek, kde na rozdíl od plynové chromatografie představuje mobilní fáze důležitou funkci. Kvůli 

tomu, že kolony jsou naplněné velmi jemnými částicemi o velikosti 3–10 μm a používají se 

velké průtoky mobilní fáze, tak je potřebné používat vysokotlaká čerpadla a celková konstrukce 

přístroje musí snést použití tlaků od 30 až 60 MPa [26, 28]. 
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 Při HPLC se využívá instrumentace v uzavřeném systému, kde jednotlivé části zajišťují 

transport mobilní fáze, dávkování vzorku, separaci látek a následně jejich detekci, kde se 

následně získává záznam (chromatogram). Ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii 

mobilní fázi dávkují čerpadla. Jsou konstruované tak, aby byly odolné vůči korozi, kvůli použití 

agresivních mobilních fází. K tomuto účelu se používají materiály jako nerezová ocel, titan 

či keramické materiály. Na čerpadla jsou kladeny různé požadavky, jako dlouhodobá 

konstantnost průtoku, chemická inertnost části čerpadla, možnosti regulace průtoku 

(0,1 až 10 ml/min) a pracovní tlak minimálně 10 MPa [26, 28].  

 K přenesení vzorku do toku mobilní fáze slouží dávkovací systémy. Musí být vhodně 

konstruované, protože nedokonalé nadávkování vzorku může negativně ovlivnit separaci. 

Používají se dávkovací kohouty, které slouží k odměření přesného objemu vzorku dávkovací 

smyčkou [28]. Vzorky se mohou dávkovat do proudu mobilní fáze ručně nebo pomocí 

automatických dávkovačů. Další součástí tohoto systému je kolona, kde dochází k samotné 

separaci látek mezi mobilní fází a stacionární fázi na základě afinity. Obsahuje taktéž 

předkolonu, která slouží k ochránění kolony před nečistotami a nerozpustnými materiály. 

Předkolona obsahuje stejnou stacionární fázi jako kolona. Kolony pro HPLC mají tvar trubice, 

které jsou zhotovené z inertního a odolného materiálu, aby byly odolné vůči vysokým tlakům, 

ale i vůči působení chemických látek. Během analýzy většina chromatografů umožňuje řízení 

teploty. Možnost tvorby teplotního gradientu je další možností ovlivnění separace 

analyzovaných látek [26].  

 K detekci látek se v HPLC využívají detektory, z nichž většina je univerzální. Do této 

skupiny můžeme zařadit detektory fotometrické, refraktometrické a fluorescenční [26, 28]. 

Mezi nejběžnější se řadí detektory fotometrické, které měří absorbanci eluátu vycházejícího 

z kolony. Pro optimální citlivost detektoru je nutné mít dostatečnou absorpční dráhu průtočné 

kyvety, jíž prochází paprsek [26]. Tyto detektory pracují v ultrafialové a viditelné části spektra. 

DAD detektor patří k detektorům s rychlým záznamem spektra bez přerušení 

chromatografické separace na koloně. Pracuje s velkým počtem plošných fotodiod [26]. 

Na Obr. 14 je znázorněno schéma HPLC. 

 

 
Obr. 14 Schéma kapalinového chromatografu [28] 
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2.13.2 Plynová chromatografie 

V této metodě se vzorek dávkuje do proudu nosného plynu, který jej dále unáší kolonou 

chromatografického systému. Vzorek se musí přeměnit ihned na plyn, aby mohl být následně 

transportován. Mezi základní požadavky nosného plynu je především inertnost vůči jeho 

složkám, netoxicita, bezpečnost práce a cena plynu. Při analýze nejdříve plyn vstoupí 

do čistícího zařízení, kde se zbavuje vlhkosti, nečistot a stop ostatních plynů. Analýzu je nutno 

regulovat, kde se využívá regulační systém, který zajišťuje především stálý nebo programově 

se měnící průtok mobilní fáze, nosného plynu [26].  

 Dále je nutno nadávkovat vzorek pomocí dávkovače do proudu nosného plynu, kde se musí 

zajistit rychlé odpaření vzorku. Potom vzorek putuje na kolonu. Zde je umístněná stacionární 

fáze, kde nastává separace analyzovaných složek. K detekci látek dochází tak, že nosný plyn 

z kolony protéká detektorem, který reaguje na přítomnost analytu a vysílá signál, který se 

zaznamenává v závislosti na čase. Detektory v plynové chromatografii můžeme rozdělit 

na tepelně vodivostní (TCD), ionizační, detektor elektronového záchytu a jiné. Námi používaný 

detektor je plamenový ionizační (FID), kterého funkce je založena na vedení elektřiny 

v plynech. Základem je izolovaná nádoba, kterou proudí plyn přes dvě kovové elektrody, 

mezi nimiž je elektrické pole [26].  

2.13.2.1 Transesterifikace 

K převedení látek na těkavější sloučeniny se využívá transesterifikace. Transesterifikace je 

proces, kde dochází k výměně uhlovodíkového řetězce R1 esteru mastné kyseliny 

s uhlovodíkovým řetězcem R2 alkoholu. Tato reakce může probíhat dvojím mechanismem, 

buď jako kysele katalyzovaná nebo bazicky katalyzována transesterifikace. V případě bazicky 

katalyzované reakce báze přemění alkohol v alkoholát a ten následně napadá ester 

s následným uvolněním alkoholu [29]. 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem práce byla produkce lipidických látek vybranými karotenogenními kvasinkami. V rámci 

této bakalářské práce byly řešeny následující dílčí cíle: 

 Využití levných odpadních substrátů a aplikace exogenního stresu k biotechnologické 

nadprodukci sledovaných metabolitů 

 Produkce lipidických látek vybranými karotenogenními kvasinkami s využitím 

modifikace složení kultivačního média 

 Srovnání produkce sledovaných lipidických látek kvasinkami na různých typech 

levného odpadního materiálu. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité kmeny mikroorganismů 

Rhodotorula glutinis CCY 20-7-26 

Cystofilobasidium infirmominiatum CCY 17-18-4 

Sporobolomyces pararoseus CCY 19-9-6 

Sporobolomyces metaroseus CCY 19-6-20 

4.2 Použité chemikálie 

4.2.1 Chemikálie použité pro kultivaci kvasinek 

Kvasničný autolyzát, Himedia (Indie) 

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

D-glukóza monohydrát p.a., Lach-Ner s r.o. (ČR) 

Močovina p.a., Penta (ČR) 

Síran amonný p.a., Lachema (ČR) 

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

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

4.2.2 Chemikálie použité pro hydrolýzu syrovátky 

Kyselina chlorovodíková 35% p.a., Lach-ner, S.r.o. (ČR) 

4.2.3 Chemikálie použité pro extrakce 

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

Methanol p.a., Lach-ner, S.r.o. (ČR) 

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

4.2.4 Chemikálie použité pro HPLC 

Methanol pro HPLC, Sigma-Aldrich (SRN) 

Acetonitril pro HPLC, Sigma-Aldrich (SRN) 

Hexan pro HPLC, Sigma- Aldrich (SRN) 

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

4.3 Přístroje a pomůcky 

4.3.1 Přístroje a pomůcky pro kultivaci buněk 

Spektrofotometr VIS, Helios δ, Unicam (GB) 

Fluorescenční mikroskop, Labomed (USA) 

GKB Color Digital CCD kamera (Tchaiwan) 

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

Třepačka Yellow line, (SRN) 

Centrifuga Sigma Laborzentrifugen (SRN) 

Analytické váhy Boeco (SRN) 

Box Aura mini BioTech (ČR) 

Ultrafiltrátor – KR2iTFF systém, Spectrum Labs (USA) 

 Kolona – 30 kDa cut-off 
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4.3.2 Přístroje a pomůcky pro izolaci a analýzu vybraných látek 

HPLC/PDA sestava: Sestava HPLC/MS (Thermo Fischer Scientific, USA) 

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

 Detektor PDA - PDA Plus Detector, Finnigan SURVEYOR (Thermo Finnigan, USA) 

 Pumpa - MS Pump Plus, Finnigan SURVEYOR (Thermo Finnigan, USA) 

 Vyhodnocovací systém Xcalibur (Thermo Finnigan, USA) 

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

 Držák předkolony - KJ0 - 4282, ECOM (ČR) 

 Předkolona - C18,AJ0 - 4287, Phenomenex 

TRACE GC/FID (ThermoQuest S.p.A., Itálie) 

 Kapilární kolona DB-23 o rozměrech 60 m x 0,25 mm x 0,25 μm 

HPLC/PDA/RI sestava: Dionex Ultimate 3000, Thermo Fischer Scientific (USA) 

 PDA detektor – UltiMate Diode Array Detector 

 Pumpa – UltiMate ISO-3100SD Standart Isocratic pump 

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

 Kolona – OOH-O138-KO 

Filtry pro HPLC, PRE-CUT, Alltech (GB) 

Vakuová odparka RV 06, IKA (SRN) 

Vodní lázeň EL-20, Merci a.s. (ČR) 

4.4 Kultivace kvasinek 

4.4.1 Kultivace  

Kvasinky byly kultivovány (Rhodotorula glutinis, Cystofilobasidium infirmominiatum, 

Sporobolomyces pararoseus a Sporobolomyces metaroseus) v tekutém živném médiu 

při laboratorní teplotě. Vzhledem k rychlé sedimentaci kvasinek a též z důvodu aerace bylo 

nutné nepřetržité třepání a pro zlepšení produkce karotenoidů, bylo zajištěno konstantní 

osvětlení. Média pro kultivaci byly sterilovány pomocí tlakového hrnce s otevřeným ventilem, 

vždy po dobu 45 minut. Kultivací kvasinek můžeme rozdělit do tří úseků. 

4.4.1.1 Inokulum 1 a 2 

Pro každou kultivaci bylo nejprve připravené inokulum 1 o požadovaném objemu, kde bylo 

v očkovacím boxu asepticky zaočkováno 5 kličkami kultury na Petriho miskách. Následně bylo 

připraveno inokulum 2 tak, aby výsledný objem pro inokulum 2 v poměru 

inokulum 1 : inokulum 2 byl 1 : 5. Inokulum 1 bylo kultivováno po dobu 24 hodin, za výše 

uvedených optimálních podmínek a následně bylo inokulum 1 přeočkováno do inokula 2 

v poměru 1 : 5. 

 

Tab. 1. Složení Inokula 1 a 2 

Složka Koncentrace [g/l] 

KH2PO4 5 

MgSO4·7H2O 0,696 

(NH4)2SO4 5 

Glukóza 40 

Kvasničný autolyzát 7 
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4.4.1.2 Produkční médium 

V každé kultivaci bylo pro inokulum 2 připraveno produkční médium. Do produkčního média 

bylo asepticky zaočkováno inokulum 2, kde poměr inokulum 2 : produkční médium, byl vždy 

dodržen 1 : 5. V tabulce 2 je uvedeno základní složení glukózového média. Následně byly 

produkční média připravené tak, aby se měnil poměr uhlíku a dusíku (dále C/N poměr). 

V tabulce 3 a 4 je znázorněno složení produkčního média s různými C/N poměry, kde zdroj 

uhlíku představovala glukóza nebo glycerol a zdrojem dusíku byl (NH4)2SO4 nebo močovina.  

 

Tab. 2. Složení základního glukózového média 

Složka Koncentrace [g/l] 

KH2PO4 4 

MgSO4·7H2O 0,696 

(NH4)2SO4 4 

Glukóza 30 

 

Tab. 3. Složení glukózového média podle poměru C/N 

c(glukóza) [g/l] Poměr C/N c((NH4)2SO4) [g/l] c(močovina) [g/l] 

30 40 1,650 0,750 

30 60 1,100 0,500 

30 80 0,825 0,357 

30 100 0,660 0,300 

 

Tab. 4. Složení glycerolového média podle poměru C/N 

c(glycerol) [g/l] Poměr C/N c((NH4)2SO4) [g/l] c(močovina) [g/l] 

30 40 1,614 0,734 

30 60 1,076 0,489 

30 80 0,807 0,367 

30 100 0,646 0,293 

4.4.2 Zpracování odpadního substrátu 

4.4.2.1 Ultrafiltrace a analýza syrovátky 

Zmražená zahuštěná syrovátka byla rozmražena a centrifugována při 7000 ot/min za účelem 

oddělení nerozpustných frakcí a přípravy syrovátky pro ultrafiltraci. Pomocí ultrafiltračního 

zařízení byly z roztoku zahuštěné syrovátky za zvýšeného tlaku odděleny makromolekulární 

látky (zejména proteiny) větší než 30 kDa. Následně byl obsah sacharidů v supernatantu 

stanoven na HPLC/PDA/RI sestavě Dionex UltiMate 3000. Separace probíhala na sulfonované 

NH2 koloně s divinylbenzenstyrenovou stacionární fází při teplotě 60 °C. Mobilní fází byl 

5 mmol roztok kyseliny sírové v miliQ vodě.  

4.4.2.2 Hydrolýza syrovátky 

Roztok syrovátky byl po zbavení proteinů a HPLC analýze naředěn na konečnou koncentraci 

30 g/l laktózy. Hydrolýza probíhala 2% roztokem kyseliny chlorovodíkové za intenzívního 

míchání a při konstantním zahřívání ve vodní lázni při teplotě 85 °C po dobu 2 hodin. Obsah 

sacharidů v hydrolyzátu byl opět analyzován pomocí HPLC. Laktóza byla rozštěpena 

na galaktózu a glukózu, která byla následně využita jako zdroj uhlíku v médiu.  
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4.4.3  Zpracování a stanovení množství biomasy spektrofotometricky 

Vzorek byl naředěn destilovanou vodou, aby byl dodržen rozsah spektrofotometru. Následně 

byla změřena absorbance při vlnové délce 630 nm, kde jako blank byla použita destilovaná 

voda. Stanovené hodnoty absorbance byly následně použité pro výpočet sušiny v g/l pomocí 

experimentálně stanovených růstových křivek (Tab. 5). Hodnota y představuje naměřenou 

hodnotu absorbance a hodnota x množství vypočítané biomasy v g/l. Při zpracování vzorku 

z kultivace, která obsahovala biomasu, byl nejdříve vzorek zcentrifugován při 5000 otáčkách 

po dobu 10 minut. Dále byl supernatant slit a vzorek byl zamražen pro další stanovení. 

 

Tab. 5. Stanovené růstové křivky vybraných kmenů [30] 

Kmen Regresní rovnice 

Sporobolomyces pararoseus CCY 19-9-6 y = 0,1496x + 0,0786 

Sporobolomyces metaroseus CCY 19-6-20 y = 0,1769x - 0,0001 

Cystofilobasidium infirmominiatum CCY 17-18-4 y = 0,1392x - 0,0089 

Rhodotorula glutinis CCY 20-2-26 y = 0,1317x + 0,1125 

 

4.5 Izolace a analýza karotenoidů 

Karotenoidy, ergosterol a koenzym Q jsou látky lipofilního charakteru extrahovatelné pomocí 

organických rozpouštědel. K analýze byly použity vzorky z produkčních médií. K izolaci 

dle Folche bylo použito 40 ml produkčního média.  

4.5.1 Izolace podle Folche 

Vzorek biomasy ze 40 ml vzorku produkčního média byl rozmražen a následně bylo odměřeno 

10 ml směsi dle Folche, která obsahovala směs chloroform : methanol v poměru 2 : 1. 

Dále byly přidány skleněné kuličky a směs se protřepávala na vortexu po dobu 45 minut, 

která je nutná pro úspěšné rozdrcení buněčné stěny kvasinek. Extrahované lipidické látky 

a karotenoidy byly slity do další zkumavky. Následně byly přidány další 2 ml směsi dle Folche 

do původní zkumavky se skleněnými kuličkami a extrahované lipidické látky a karotenoidy byly 

slity ke zbytku. Do zkumavky se vzorkem byly přidány 2 ml destilované vody a vzorek byl 

odstředěn při 7000 otáčkách po dobu 5 sekund. Spodní vrstva byla odpipetována 

do odpařovací baňky a nechala se odpařit na vakuové odparce. Vzorek byl následně 

rozpuštěn v 2 ml chloroformu a převeden přes filtr 20 μm do mikrozkumavky typu Eppendorf. 

Mikrozkumavky se vzorkem byly zamraženy pro další analýzy.  

4.5.2 Analýza karotenoidů 

Analýza karotenoidů probíhala pomocí HPLC sestavy od firmy Thermo Fischer Scientific. 

Analýza probíhala na nepolární koloně C18 od firmy Kinetex. Byla použita izokratická eluce 

mobilní fází o složení 80 % acetonitrilu, 15 % methanolu a 5 % chloroformu. Během separace 

byl nastaven průtok 1000 μl/min a kolona byla vyhřáta na teplotu 45 °C. Jako detektor byl 

použit detektor diodového pole. Vzorek byl na kolonu dávkován ventilem s dávkovací smyčkou 

o objemu 20 μl. Ke zpracování výsledných chromatogramů byl použít software Xcalibur. 
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4.5.3 Transesterifikace lipidů 

Do skleněné vialky bylo odměřeno 4,5 ml hexanu, 500 μl chloroformového roztoku vzorku, 

který obsahuje extrahované lipidické látky a 500 μl 2M roztoku KOH v methanolu. Směs byla 

intenzivně protřepávána po dobu 8 minut. Následně byla směs ponechána po dobu 10 minut, 

aby se rozdělily jednotlivé fáze. Z horní fáze obsahující methylestery mastných kyselin 

v hexanu byl odpipetován 1 ml do vialky a následně zanalyzován pomocí plynové 

chromatografie. 

4.5.4 Analýza lipidů 

Pro analýzu lipidických látek byl použít plynový chromatograf TRACE GC s automatickým 

dávkovačem bez děliče toku. Detekce vzorků byla provedena plamenově ionizačním 

detektorem. Chromatografická analýza probíhala za podmínek uvedených v níže uvedené 

tabulce 6. Ke zpracování výsledných chromatogramů byl použít software Xcalibur. 

 

Tab. 6. Podmínky chromatografické analýzy na plynovém chromatografu 

Kolona ZB-WAXplus 30 m délky 

Rozpouštědlo Hexan GC kvality 

Detektor FID, teplota 275 °C 

Průtok plynů 350 ml/min vzduchu, 35 ml/min vodíku a 30 ml/min dusíku 

Teplotní rampa 60 °C po dobu 5 minut 

1. rampa 12 °C za minutu do 200 °C s výdrží 10 minut 

2. rampa 5 °C za minutu do 220 °C s výdrží 15 minut 

3. rampa 10 °C za minutu do 240 °C s výdrží 2 minut 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Optimalizace složení kultivačního média podle poměru C/N 

Byly kultivovány kmeny kvasinek (Rhodotorula glutinis, Cystofilobasidium infirmominiatum, 

Sporobolomyces pararoseus a Sporobolomyces metaroseus). Experimentálně byl testován 

různý poměr C/N na glukózovém médiu. Složení produkčního média je uvedeno v tabulce 3, 

kde jako zdroj dusíku byl vybrán (NH4)2SO4. Optimalizační kultivace probíhaly na základním 

glukózovém médiu a následně pro porovnání s přídavkem kvasničného autolyzátu 

v koncentraci 1 g/l média, jenž představuje další zdroj živin, minerálních látek a vitaminů 

pro růst kvasinek.   

 V experimentu byl sledován nárůst biomasy v g/l produkčního média a koncentrace 

vybraných metabolitů v μg/g sušiny. Dále byla sledována akumulace lipidů v závislosti 

na poměru C/N a přídavku kvasničného autolyzátu.  

5.1.1 Rod Rhodotorula 

5.1.1.1 Kmen Rhodotorula glutinis 

Celkový nárůst biomasy a koncentrace stanovených metabolitů jsou zobrazeny v tabulce 6. 

Jak si lze povšimnout, tak největší nárůst biomasy byl při poměru C/N 40 a 80. Přídavek 

kvasničného autolyzátu měl pozitivní účinek zejména na produkci celkových karotenoidů 

a ergosterolu. V případě β-karotenu, měl přídavek kvasničného autolyzátu, s výjimkou poměru 

C/N 40, negativní účinek a jeho produkce poklesla. Z grafického znázornění (Obr. 16) lze vidět, 

že nejvyšší produkce všech sledovaných metabolitů byla dosažena při kultivaci na médiu 

s poměrem C/N 40 bez přídavku kvasničného autolyzátu (4,1 mg karotenoidů, 3,1 mg 

ergosterolu a 0,55 mg koenzymu Q v 1 g sušiny). 

 Při analýze lipidů v kvasinkové biomase bylo zjištěno, že při přídavku kvasničného 

autolyzátu výrazně poklesla produkce lipidů. Je tedy zřejmé, že přídavek dalších vitamínů 

a minerálních prvků do média měl negativní efekt pro jejich akumulaci a byl využit spíše 

na produkci biomasy. Nejvyšší schopnost akumulace lipidů představoval poměr C/N 40, 

kde obsah lipidů dosahoval 31,4 % hmotnosti sušiny. Výsledky z analýzy lipidů jsou 

vyobrazeny v Tab. 8 a Obr. 17.  

  

 
 Obr. 15 Kultivace kmene Rhodotorula glutinis bez přídavku kvasničného autolyzátu 
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Tab. 7. Produkce vybraných metabolitů s využitím modifikace poměru C/N  
biomasa 

[g/l] 

β-karoten 

[μg/g sušiny] 

celkové 

karotenoidy 

[μg/g sušiny] 

ergosterol 

[μg/g sušiny] 

koenzym Q 

[μg/g sušiny] 

RG_YE_40 8,29 420,03 1632,61 1560,50 118,14 

RG_YE_60 6,80 768,15 2822,91 2281,65 153,21 

RG_YE_80 7,50 780,28 2521,01 2068,08 165,51 

RG_YE_100 6,80 1020,37 2439,05 2049,47 225,23 

RG_40 6,44 1209,65 4102,79 3111,63 564,46 

RG_60 3,34 279,91 967,45 130,51 20,57 

RG_80 9,12 650,17 2555,16 305,47 12,66 

RG_100 5,98 639,01 4073,53 489,62 92,49 

 

Tab. 8. Produkce lipidů s využitím modifikace poměru C/N  
m lipidů % lipidů biomasa 

[g/l] 

RG_40 0,945 14,690 6,435 

RG_60 1,047 31,382 3,337 

RG_80 1,125 12,334 9,123 

RG_100 1,159 19,386 5,979 

RG_YE_40 0,653 7,881 8,288 

RG_YE_60 0,329 4,832 6,800 

RG_YE_80 1,022 13,631 7,498 

RG_YE_100 0,716 10,524 6,800 

 

 
Obr. 16 Grafické znázornění produkce vybraných metabolitů v závislosti na různém poměru C/N 

a přídavkem kvasničného autolyzátu do glukózového média u kmene Rhodotorula glutinis 
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Obr. 17 Grafické znázornění produkce lipidů v závislosti na různém poměru C/N a přídavkem 

kvasničného autolyzátu do glukózového média u kmene Rhodotorula glutinis 

5.1.2 Rod Sporobolomyces 

5.1.2.1 Kmen Sporobolomyces pararoseus 

Při kultivaci kmene Sporobolomyces pararoseus je patrné, že přídavek kvasničného autolyzátu 

v koncentraci 1 g/l zvýšil produkci biomasy, ale naopak snížil celkovou produkci sledovaných 

metabolitů. Nejvyšší produkce biomasy byla při poměru C/N 60 a C/N 80 s přídavkem 

kvasničného autolyzátu, kde nejvyšší výtěžek dosahoval hodnoty 9,5 g/l biomasy. V grafickém 

znázornění (Obr. 19) je viditelné, že největší pozitivní vliv na produkci metabolitů byl nalezen 

při poměru C/N 40, ale na druhou stranu produkce biomasy dosahovala pouze hodnoty 4,4 g/l. 

Výtěžky β-karotenu dosahovaly hodnot 1,1 mg/g sušiny, ergosterolu 5,5 mg/g sušiny 

a celkových karotenoidů až 3,0 mg/g sušiny. Koenzym Q měl nejvyšší produkci při poměru 

C/N 80, kde hodnota dosahovala 2,2 mg/g sušiny. 

 Pro produkci lipidů měl přídavek kvasničného autolyzátu rovněž negativní vliv. Nejvyšší 

schopnost produkce lipidů je při poměru C/N 80, kde hodnota dosahovala 6,7 % hmotnosti 

biomasy. Grafické znázornění produkce lipidů je uvedeno na Obr. 20.  

 

 
Obr. 18 Kultivace kmene Sporobolomyces pararoseus bez přídavku kvasničného autolyzátu 
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Obr. 19 Grafické znázornění produkce vybraných metabolitů v závislosti na různém poměru C/N 

a přídavkem kvasničného autolyzátu do glukózového média u kmene Sporobolomyces 
pararoseus 

 

 
 Obr. 20 Grafické znázornění produkce lipidů v závislosti na různém poměru C/N a přídavkem 

kvasničného autolyzátu do glukózového média u kmene Sporobolomyces pararoseus 
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5.1.2.2 Kmen Sporobolomyces metaroseus 

Při kultivaci kmene Sporobolomyces metaroseus byl nejvyšší nárůst biomasy v médiu 

s poměrem C/N 100 bez přídavku kvasničného autolyzátu, kde produkce biomasy dosahovala 

hodnoty až 13,6 g/l. V tomto případě kvasničný autolyzát snížil nejenom produkci biomasy, 

ale i produkci sledovaných metabolitů. Dle grafického znázornění (Obr. 22) lze vidět, 

že maximální dosažené výtěžky byly v médiu bez kvasničného autolyzátu v poměru C/N 60, 

kde produkce β-karotenu dosahovala hodnoty 600 μg/g, ergosterolu 7,9 mg/g, celkových 

karotenoidů 4,2 mg/g a koenzym Q 600 μg/g sušiny.  

 Na produkci lipidů měl v tomto případě kvasničný autolyzát pozitivní vliv, kde maximální 

dosažený výtěžek 19,1 % je přibližně trojnásobný v porovnání s kultivací na neobohaceném 

médiu (Obr. 23). Výtěžky lipidů byly tedy výrazně vyšší než u příbuzného kmene 

Sporobolomyces pararoseus.  

 

 
Obr. 21 Kultivace kmene Sporobolomyces metaroseus bez přídavku kvasničného autolyzátu 

 

 
Obr. 22 Grafické znázornění produkce vybraných metabolitů v závislosti na různém poměru C/N 

a přídavkem kvasničného autolyzátu do glukózového média u kmene Sporobolomyces 
metaroseus 
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Obr. 23 Grafické znázornění produkce lipidů v závislosti na různém poměru C/N a přídavkem 

kvasničného autolyzátu do glukózového média u kmene Sporobolomyces metaroseus 

5.1.3 Rod Cystofilobasidium 

5.1.3.1 Kmen Cystofilobasidium infirmominiatum 

 Produkce biomasy kmene Cystofilobasidium infirmominiatum vykazovala nejlepší výtěžky 

biomasy při přídavku kvasničného autolyzátu a C/N poměru 100 (9,8 g/l). Výtěžky 

stanovovaných metabolitů na médiích s přídavkem kvasničného autolyzátu vykazovaly rovněž 

obdobný trend poklesu, který byl pozorován u předchozích kmenů s výjimkou kmene 

Rhodotorula glutinis. Jak vidíme z grafu (Obr. 25), tak nejvyšší hodnoty byly zjištěny při C/N 80 

bez přídavku kvasničného autolyzátu, kde produkce celkových karotenoidů byla stanovena 

na 3 mg/g sušiny a β-karotenu 500 μg/g sušiny. Naopak nejvyšší hodnota produkce 

koenzymu Q (850 μg/g sušiny) a ergosterolu (4,0 mg/g sušiny) byla pozorována při kultivaci 

na médiu s poměrem C/N 40 bez přídavku kvasničného autolyzátu. 

 U tohoto kmene je obdobně jako v případě kmenů Rhodotorula glutinis a Sporobolomyces 

pararoseus pozorován výrazný pokles akumulace lipidů na médiích s přídavkem kvasničného 

autolyzátu, zatímco na médiích bez tohoto přídavku byly produkce lipidů vysoké.  

Z grafu (Obr. 26) si můžeme povšimnout nejvyššího nárůstu lipidů při C/N 40 poměru, 

a to až na 27,7 %. 

 

 
Obr. 24 Kultivace kmene Cystofilobasidium infirmominiatum bez přídavku kvasničného autolyzátu 
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 Obr. 25 Grafické znázornění produkce vybraných metabolitů v závislosti na různém poměru C/N 

a přídavkem kvasničného autolyzátu do glukózového média u kmene Cystofilobasidium 
infirmominiatum 

 

  
Obr. 26 Grafické znázornění produkce lipidů v závislosti na různém poměru C/N a přídavkem 

kvasničného autolyzátu do glukózového média u kmene Cystofilobasidium infirmominiatum 
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5.1.4 Shrnutí produkčních vlastností kvasinek při modifikaci složení produkčního 

média 

Výsledky předchozích kultivací potvrzují, že u všech kmenů byl pozorován pokles produkce 

sledovaných metabolitů vztažený na suchou biomasu na produkčním médiu s přídavkem 

kvasničného autolyzátu, a to v porovnání s kontrolním glukózovým médiem. Je tedy zřejmé, 

že obohacené médium snižuje výtěžky těchto metabolitů, ale naopak pozitivně ovlivňuje nárůst 

biomasy. Tento efekt je dán celkovým snížením nutričního stresu na kultivované kmeny. 

Z těchto dat se na první pohled jeví přídavek kvasničného extraktu do média negativně. 

Celková produkce sledovaných metabolitů (g/l média) díky zvýšenému nárůstu biomasy je 

však větší než v případě neobohaceného média. 

 Při porovnání všech kultivovaných kmenů nejvyšší nárůst biomasy byl dosažen 

u Sporobolomyces metaroseus C/N 80 bez přídavku kvasničného autolyzátu (13 g/l). 

Při zhodnocení produkce celkových karotenoidů se osvědčil poměr C/N 60 u kmene 

Sporobolomyces metaroseus a C/N (40,100) u Rhodotorula glutinis u neobohaceného média, 

kde se maximální produkce pohybovala kolem 4,0 mg/g sušiny. Výtěžky ergosterolu se 

pohybovaly maximálně kolem 7,8 mg na 1 g sušiny (Sporobolomyces metaroseus C/N 60 

neobohacené médium). U ostatních kmenů byla výtěžnost ergosterolu mnohem nižší. Nejvyšší 

stanovené hodnoty koenzymu Q byly u Sporobolomyces pararoseus C/N 80  

(2,2 mg na 1 g sušiny). 

 Na neobohaceném produkčním médiu byly rovněž výtěžky lipidů mnohem vyšší, kde se 

výrazně osvědčil kmen Rhodotorula glutinis s výtěžkem až 31 % lipidů a Cystofilobasidium 

infirmominiatum (28 %). Na Obr. 15 a Obr. 24, si můžeme povšimnout lipidů akumulovaných 

v buňkách kvasinek pod mikroskopem. Produkční médium s kvasničným autolyzátem mělo 

pozitivní vliv pouze u Sporobolomyces metaroseus C/N 80 (19 %). Snížená produkce lipidů 

v obohacených médiích je způsobená sníženou stresovou zátěží a zvýšenou produkcí 

biomasy indukovanou přídavkem kvasničného autolyzátu. 

5.2 Kultivace na odpadních substrátech 

5.2.1 Glycerol 

Na základě optimalizací produkčního média uvedeného v kapitole 5.1 byly vybrány dva 

C/N poměry u jednotlivých kmenů, kde bylo dosaženo nejvyššího nárůstu biomasy. U těchto 

kultivací na glycerolovém médiu byl rovněž pozorován nejvyšší nárůst biomasy. V první sérii 

kultivací byl jako zdroj uhlíku použít glycerol a pro porovnání glukóza jako kontrolní médium. 

  Z grafického znázornění (Obr. 28) je možné vyvodit, že glycerolové médium vedlo u většiny 

kultivací k vyšším výtěžkům biomasy než kontrolní glukózové médium (nejvyšší pozorovaná 

produkce u Cystofilobasidium infirmominiatum až 17 g/l). Produkce ergosterolu je prakticky 

stabilní a nevykazuje příliš velké rozdíly v závislosti na typu použitého média. Nejvyšší 

produkce ergosterolu byla zaznamenána na glycerolovém médiu u Sporobolomyces 

metaroseus C/N 60 (4 mg na 1 g sušiny). 

Produkce koenzymu Q je porovnatelná s kontrolním médiem, s výjimkou 

Sporobolomyces pararoseus a Cystofilobasidium infirmominiatum, kde produkce měla 

maximální výtěžky přibližně 2 mg/g sušiny (Obr. 28).  

 V případě celkových karotenoidů bylo maximum kolem 3 mg/g sušiny u všech kmenů. 

Z grafu je viditelné, že u kmenů Cystofilobasidium infirmominiatum a Sporobolomyces. 

pararoseus, byly pozorovány zvýšené produkce karotenoidů na glycerolovém médiu vůči 

kontrolnímu médiu. Díky zvýšené produkci biomasy na glycerolovém médiu můžeme 

usuzovat, že všechny kultivované kmeny lépe utilizovaly glycerol než kontrolní substrát 

glukózu.  
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 Jak již bylo zmíněno, tak glycerolové médium mělo na produkci biomasy velmi pozitivní vliv, 

ale na druhou stranu produkce lipidů dosahovala velmi nízkých výtěžků, pouze 2–6 % biomasy 

(Obr. 29). Příčina je pravděpodobně v rychlém nárůstu biomasy, kdy kvasinky již nebyly 

schopny akumulovat lipidy. 

Na Obr. 27 jsou zobrazeny zbarvení kultivačního média na glycerolu a glukóze. Můžeme si 

povšimnout barevné rozdíly mezi glycerolovým a kontrolním médiem. 

  

 
Obr. 27 Kultivace na glycerolovém a kontrolním glukózovém médiu  

5.2.1.1 Konstantní aerace a porovnání různého zdroje dusíku v médiu 

Díky vynikající schopnosti kmenů využívat glycerol jako zdroj uhlíku pro rychlý nárůst biomasy, 

byl vyzkoušen také jiný zdroj dusíku. Ve většině kultivací byl jako zdroj dusíku používán síran 

amonný, ale v této sérií kultivací byla pro porovnání vybrána dusíkatá organická sloučenina, 

močovina. Na tomto médiu byly kultivovány kmeny Sporobolomyces pararoseus (C/N 60), 

Sporobolomyces metaroseus (C/N 60) a Cystofilobasidium infirmominiatum (C/N 100).  
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 Vzhledem k tomu, že kvasinky patří mezi aerobní mikroorganismy, bylo médium intenzivně 

aerováno, aby byla podpořena rovnovážná koncentrace rozpuštěného kyslíku v produkčním 

médiu. Stejně jako u předchozích kultivací byly analyzovány celkové karotenoidy, β-karoten, 

ergosterol, koenzym Q a celkový nárůst biomasy, po 48, 72 a 96. hodinách.  

 Jak si můžeme všimnout z grafického znázornění uvedeného níže (Obr. 30), je velmi 

zajímavé, že všechny kmeny dokázaly lépe zpracovávat jako zdroj dusíku organickou látku 

močovinu. Nejlépe v tomto případě obstál kmen Sporobolomyces pararoseus s výtěžkem 

biomasy až 20,1 g/l. Na produkci celkových karotenoidů měl zdroj dusíku obdobný vliv, 

ale rozdíly nejsou velké. Z grafu (Obr. 30) je patrné že kvasinky produkovaly více karotenoidů 

za použití síranu amonného jako zdroje dusíku.  

 Výtěžky ergosterolu a koenzymu Q nebyly závislé na typu použitého zdroje dusíku, 

ale nejlepší produkce je pozorována u kmene Sporobolomyces pararoseus (C/N 60 

po 48 hodinách) s maximální hodnotou ergosterolu 2,3 mg/g sušiny a 0,7 mg/g sušiny 

koenzymu Q.  Celkové produkce lipidů jsou uvedené níže v grafu (Obr. 31). Stejně jako 

v kapitole 5.2.1 akumulace lipidů na glycerolovém médiu byla minimální. Kultivované kmeny 

nevykazovaly závislost na typu použitého zdroje dusíku v médiu. Maximální produkce se 

pohybovaly u kmene S. metaroseus při C/N 60 po 72 hodinách kolem hodnoty 9 %. 
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Obr. 28 Grafické znázornění produkce vybraných metabolitů na glycerolovém médiu a kontrolním glukózovém médiu v závislosti na vybraných poměrech 

C/N (K – kontrolní médium s glukózou, GLYC – produkční médium s glycerolem)  
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Obr. 29 Grafické znázornění produkce lipidů na glycerolovém a glukózovém médiu v závislosti na různém poměru C/N (K – kontrolní médium s glukózou, 

GLYC – produkční médium s glycerolem) 
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Obr. 30 Grafické znázornění produkce vybraných metabolitů na glycerolovém médiu s různým zdrojem dusíku v závislosti na vybraných poměrech C/N  

(M – močovina, SA – síran amonný) 
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Obr. 31 Grafické znázornění produkce lipidů na glycerolovém médiu s různým zdrojem dusíku v závislosti na vybraných poměrech C/N (M – zdroj dusíku 

močovina, SA – zdroj dusíku síran amonný) 
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5.2.2 Produkce na syrovátce 

Pro porovnání byly všechny kmeny kultivovány na odpadním produktu z mlékárenských výrob, 

syrovátce. Syrovátka jakožto odpadní substrát při výrobě sýrů obsahuje zdroj uhlíku laktózu. 

Rody Rhodotorula, Sporobolomyces a Cystofilobasidium bohužel nedisponují enzymatickým 

aparátem schopným laktózu zpracovávat, proto bylo potřebné tento disacharid hydrolyzovat 

na utilizovatelné monosacharidy glukózu a galaktózu. Vzhledem k tomu, že cílem bylo 

zachovat C/N poměr, byly proto proteiny odstraněny pomocí ultrafiltrační aparatury 

a nahrazeny síranem amonným. V první sérií kultivací byly kmeny kultivované na samotné 

syrovátce a v druhé sérii byl vyzkoušen přídavek 5 g/l glycerolu.  

 Celkový nárůst biomasy po 96 hodinách kultivace dosahoval maximálních hodnot až 16 g/l. 

Z grafu (Obr. 33) lze usuzovat, že přídavek 5 g/l glycerolu do syrovátkového média měl 

pozitivní efekt na množení buněk u všech kmenů, ale negativní účinek na tvorbu celkových 

karotenoidů, které byly v porovnání ve většině případů dvojnásobně nižší. Na produkci 

ergosterolu měl přídavek glycerolu taktéž negativní účinky, v porovnání se syrovátkovým 

médiem byly produkce u některých kmenů až pětinásobně menší (maximální výtěžek 

u Cystofilobasidium infirmominiatum C/N 100 až 3 mg/g sušiny). 

 Výtěžky koenzymu Q dosahovaly maxima u kmene Sporobolomyces metaroseus C/N 60 

bez přídavku glycerolu 0,3 mg/g sušiny. Produkce koenzymu Q měly tendenci s přídavkem 

glycerolu taktéž klesat. Na Obr. 32 jsou vidět barvené rozdíly na syrovátkovém médiu a médiu 

s přídavkem 5 g/l glycerolu.  

 Z níže uvedeného grafu (Obr. 34) můžeme usuzovat, že využití syrovátkového média 

na produkci lipidů není vhodné, protože u většiny kmenů byly produkce do 1 %. Výjimkou byl 

kmen Rhodotorula glutinis (C/N 40), u kterého na rozdíl od ostatních, lipidy dosahovaly 

hodnoty okolo 4,5 %. U všech kmenů akumulace lipidů má klesající tendenci při přídavku 

glycerolu do média. Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.2.1, snížená tvorba lipidů je zapříčiněna 

rychlejším nárůstem buněk.  

 

 
Obr. 32 Kultivace na syrovátkovém médiu a médiu s přídavkem glycerolu
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Obr. 33 Grafické znázornění produkce vybraných metabolitů na syrovátkovém médiu a médiu s přídavkem glycerolu 5 g/l v závislosti na vybraných 

poměrech C/N 
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Obr. 34 Grafické znázornění produkce lipidů na syrovátkovém médiu a médiu s přídavkem glycerolu 5 g/l v závislosti na vybraných poměrech C/N 

(S – syrovátkové médium, S+G  – syrovátkové médium s přídavkem glycerolu 5 g/l)
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5.2.3 Porovnání produkce na odpadních substrátech 

Z výše uvedených výsledků můžeme usuzovat, že odpadní substráty se jeví jako vhodná 

alternativa zdroje uhlíkatých sloučenin pro produkci zdraví prospěšných látek. 

Pokud srovnáme produkci na glycerolovém a syrovátkovém médiu, tak glycerolové médium 

mělo vyšší nárůst biomasy v g/l. Můžeme předpokládat, že glycerol vstupuje po chemické 

úpravě do glukogeneze a buď se převede na glukózu pro tvorbu jiných molekul, nebo se 

ve formě dihydroxyaceton-P zařazuje do glykolýzy (a následných drah) a tam se dále oxiduje 

za tvorby energie. 

 Syrovátkové médium, jakožto zdroj laktózy je obdobně dostatečnou alternativou, ale hlavní 

nevýhodou je potřebná hydrolýza před kultivací, kvůli chybějícímu enzymatickému aparátu 

kvasinek pro utilizaci laktózy. Při srovnání produkce karotenoidních látek syrovátka měla lepší 

výtěžky oproti médiu s glycerolem. Produkce koenzymu Q a ergosterolu byly ve většině 

případů málo rozdílné. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo studium produkčních vlastností vybraných kmenů 

karotenogenních kvasinek na odpadních substrátech s využitím modifikace produkčního 

média a exogenního stresu (nutriční stres). Hlavním záměrem byla optimalizace poměru uhlíku 

k dusíku na syntetickém glukózovém médiu a dále podle nejvyššího nárůstu biomasy byly 

vybrány dva nejlepší poměry, které byly následně využity pro další kultivace na odpadních 

substrátech. Z kvasinek byly studovány kmeny Sporobolomyces pararoseus, Sporobolomyces 

metaroseus, Rhodotorula glutinis a Cystofilobasidium infirmominiatum. V první řadě byly 

sledované koncentrace biomasy a lipidů, dále koncentrace vybraných metabolitů jako celkové 

karotenoidy, β-karoten (sekundární metabolity), ergosterol a koenzym Q (primární metabolity).  

 V první sérii kultivací byla využita modifikace syntetického média pro různý poměr C/N 

(40, 60, 80 a 100). Kultivace probíhaly na glukózovém médiu a médiu s přídavkem 

kvasničného autolyzátu v koncentraci 1 g/l, jenž představoval další zdroj vitaminů 

a minerálních látek v médiu. Je zřejmé, že poměr C/N má na produkci lipidických látek 

v produkčních médiích značný vliv. Zajímavostí této studie bylo, že každý kmen preferoval jiný 

poměr C/N. Jak již bylo zmíněno výše, tak obohacené médium má pozitivní efekt pro množení 

buněk, ale na koncentraci sekundárních metabolitů má naopak negativní vliv, ve většině 

případů došlo ke snížení produkce. Akumulace lipidů rovněž při přídavku dalších vitaminů 

a minerálů do média poklesla. Tato snížená produkce lipidů v obohacených médiích byla 

zapříčiněna sníženou stresovou zátěží a zvýšenou produkcí biomasy vyvolanou přídavkem 

kvasničného autolyzátu. Nejlepší předpoklady pro využití jako producenti lipidů vykazovaly 

kmeny Rhodotorula glutinis a Cystofilobasidium infirmominiatum, kde výtěžnost dosahovala 

až 30 % lipidů v sušině.  

 Na základě provedených modifikací produkčního média byly provedeny další kultivace 

na odpadních substrátech. Význam těchto kultivací spočívá ve využití odpadů 

z technologických výrob, které již nenalézají další uplatnění v průmyslu. Velkou výhodou je, 

že odpadní substráty jsou nejenom levné a snižuje se tak cena vstupů biotechnologického 

procesu, ale obsahují také i další využitelné zdroje živin využitelné pro mikroorganismy. 

Pro tento experiment byly provedeny kultivace na glycerolu a syrovátce. Na obou médiích byly 

kultivované kmeny schopné asimilovat tento zdroj uhlíku, proto se zvolené odpadní substráty 

jeví jako vhodná možnost pro využití v biotechnologických produkcí studovaných látek. 

Celková výtěžnost biomasy a dalších sledovaných metabolitů byla na odpadních substrátech 

zvýšena, s výjimkou lipidů, u kterých byl pozorován pokles produkce.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

PUFA – polynenasycené mastné kyseliny 

MUFA – mononenasycené mastné kyseliny 

IPP – isopentenyl difosfát 

HMG-CoA – 3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzym A 

GPP – geranyl difosfát 

GGPP – geranylgeranyl difosfát 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

RNA – ribonukleová kyselina 

ACP– acyl carrier protein, protein nesoucí acylový zbytek 

HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

UV – ultrafialové záření 

PDA, DAD – detektor diodového pole 

TCD – tepelně vodivostní detektor 

GC – plynová chromatografie 

FID – plamenově ionizační detektor 

ČR – Česká Republika 

FCH – Fakulta chemická 

ATP – adenosin trifosfát 

GLA – kyselina γ-linolenová 

EPA – kyselina eikosapentaenová 

ARA – arachidonová kyselina 

DHA – dokosahexaenová kyselina 

C/N – poměr uhlíku k dusíku 

CI – Cystofilobasidium infirmominiatum 

SM – Sporobolomyces metaroseus 

SP – Sporobolomyces pararoseus 

RG – Rhodotorula glutinis 

M – močovina 

SA – síran amonný 


