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ABSTRAKT 
 

Pre identifikáciu kvasiniek pomocou biotypizácie bolo vybraných celkom 60 kmeňov 

izolovaných z lúčnych rastlín. Príprava vybraných kmeňov prebiehala podľa štandardnej 

metodiky (Bruker) a metodiky vyvinutej na Chemickom ústave SAV v Bratislave pre 

identifikáciu kvasiniek pomocou MALDI-TOF. Pre získanie relevantných výsledkov boli 

využité dve kultivačné médiá. Princípom identifikácie bolo porovnávanie získaných 

hmotnostných spektier na základe skóre vybraných kmeňov kvasiniek izolovaných z lúčnych 

rastlín, ktoré ako predmety predošlých štúdií boli identifikované na základe ich fyziologicko-

biochemických vlastností (verifikácia ich taxonomického zaradenia) alebo boli novozískané 

izoláty (ich identifikácia) so spektrami referenčných kmeňov. Referenčné kmene boli 

identifikované na základe sekvenovania D1/D2 26S rRNA domény.  

Z celkovej skupiny kvasiniek bolo biotypizáciou identifikovaných 53 kvasiniek na úrovni 

druhu. Zvyšných 7 kmeňov bolo navrhnutých na sekvenovanie domény D1/D2 26S rRNA, 

keďže sa k nim nenašli vhodné referenčné spektrá. Najväčšie zastúpenie mali kvasinky druhov 

Metschnikowia pulcherrima (12 %), Rhodotorula spp. (12 %), Cystofilobasidium 

infirmominiatum (10 %), Metschnikowia reukaufii (7 %), Metschnikowia fructicola (7 %), 

Sporobolomyces metaroseus (7 %), Hanseniospora uvarum (5 %), Rhodotorula mucilaginosa 

(5 %), Meyerozyma guillermondii (5 %), Cystofilobasidium macerans (3 %) a Rhodotorula 

dairenensis (3 %), ale našli sa aj kmene druhov Candida bombi, Pichia kudravzievii, 

Cystofilobasidium capitatum, Cystofilobasidium macerans, Solicoccozyma aeria, 

Sporidiobolus salmonicolor, Papiliotrema flavescens, Sporidiobolus metaroseus, 

Sporidiobolus pararoseus a Cryptococcus wieringae. Všeobecne sa dá konštatovať, že ide o 

najbohatšie zastúpenie kvasiniek izolovaných z tohto prostredia, ktoré bolo zatiaľ popísané. 
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ABSTRACT  

 

 

In total 60 yeast strains isolated from meadow flowers were selected for identification using 

MALDI-TOF biotyping. Selected yeast strains were prepared according to standard (Bruker) 

method and method developed at Institute of Chemistry SAS in Bratislava for MALDI-TOF 

yeast identification. To acquire valuable data two cultivating media were used. The principle of 

identification embody in comparing obtained mass spectra according to the score of selected 

yeast strain isolated from meadow plants, formerly identified by physicobiochemical properties 

(verification of their taxonomic classification) or the new isolates  (their identification) with 

mass spectra of the reference yeast cultures. Reference yeast cultures were identified by 

sequencing the D1/D2 of 26S rRNA domain.  

In total 53 yeast strains were identified by biotyping at species level. The remaining 7 yeast 

strains were designed to be identified by sequencing the D1/D2 26S rRNA domain as the 

reference mass spectra were not available. The highest abundance of yeast species was as 

follows Metschnikowia pulcherrima (12 %), Rhodotorula spp. (12 %), Cystofilobasidium 

infirmominiatum (10 %), Metschnikowia reukaufii (7 %), Metschnikowia fructicola (7 %), 

Sporobolomyces metaroseus (7 %), Hanseniospora uvarum (5 %), Rhodotorula mucilaginosa 

(5 %), Meyerozyma guillermondii (5 %), Cystofilobasidium macerans (3 %) a Rhodotorula 

dairenensis (3 %), and yeast strains of species Candida bombi, Pichia kudravzievii, 

Cystofilobasidium capitatum, Cystofilobasidium macerans, Solicoccozyma aeria, 

Sporidiobolus salmonicolor, Papiliotrema flavescens, Sporidiobolus metaroseus, Sporidiobolus 

pararoseus and Cryptococcus wieringae were identified as well. In general, the most diverse 

abundance of yeast species were isolated from meadow plants comparing to the older studies. 
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1 ÚVOD 

 

„Mikroorganizmy budú mať posledné slovo“, bolo vyjadrenie L. Pasteura. Obývajú Zem od jej 

počiatku, obklopujú všetko okolo nás, dokonca sú našou súčasťou. Kvasinky patria do skupiny 

mikroorganizmov, ktorá môže byť pre človeka využiteľná a prospešná, avšak treba ich poznať, 

aby sme ich vedeli správne použiť a prípadne aj zlikvidovať. Ako všetko aj kvasinky, ak prejdú 

určitú koncentráciu, sa stávajú nežiadúcimi. 

Keďže ide o takmer ubikvitné mikroorganizmy, izolovať ich môžeme takmer odvšadiaľ- z 

vody, pôdy, vzduchu, rastlín, ľudského tela aj živočíchov. Aby sme im správne porozumeli, 

musíme ich vedieť identifikovať. Na to slúžia rôzne metódy líšiace sa od seba časovou 

náročnosťou, efektivitou a cenou. Cieľom mikrobiológov je nájsť spôsob identifikácie, ktorý 

bude mať viac výhod ako nevýhod a bude prospešný v každom spomenutom smere. Daným 

kritériám vyhovuje identifikácia pomocou MALDI-TOF MS, ktorá je už rutinnou metódou na 

identifikáciu baktérií. 

Vďaka tejto a iným metódam môžeme vytvoriť organizovaný systém mikroorganizmov, 

ktorý by sme mali poznať z dôvodu ich využívania. Využívame ich pri výrobe alkoholických 

nápojov, produkcii liečiv, pri čistení životného prostredia- bioremediácii. Identifikácia ponúka 

poznatky ako správne bojovať proti chorobám zapríčinenými týmito mikroorganizmami, 

vyhnúť sa použitiu prostriedkov, na ktoré sú mikroorganizmy rezistentné, a využiť ich kapacity 

k biotechnologickej produkcii. Existuje nespočetné množstvo dôvodov, prečo vytvoriť ucelený 

systém mikroorganizmov a každý z nich môže byť nejakým spôsobom užitočný pre ľudstvo, 

najmä pre rozšírenie vedomostí o ich existencii. 
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

 

2.1 Hmotnostná spektrometria  

 

Hmotnostná spektrometria je štandardne používanou metódou v laboratóriách po celom svete. 

Hmotnostné spektrometre musia mať štandartne zdroj ionizácie, hmotnostný analyzátor a 

detektor. Medzi najpopulárnejšie metódy hmotnostnej spektrometrie patrí metóda MALDI a 

metóda ESI (elektrosprejová ionizácia). V prípade ESI ide o techniku, pri ktorej sa jemná hmla 

iónov vpúšťa do hmotnostného spektrometra pri atmosférickom tlaku. Molekuly sú ionizované 

priamo z roztoku a preto je táto metóda často prepájaná s kvapalinovou chromatografiou. Pri 

použití MALDI sa vzorka kryštalizuje s použitou matricou na kovovej platničke, ktorá je 

následne ionizovaná pomocou lasera, čo má za následok tepelné zahriatie molekúl a premenu 

do plynnej fázy. Porovnanie spektier získaných týmito dvomi metódami zobrazuje obrázok č. 

1. 

 

 

 

Obrázok 1: Porovnanie metódy ESI a MALDI na hmotnostných spektrách cytochrómu c a) 

elektrosprejová ionizácia ESI: viacnásobné vrcholy pozorované v dôsledku rôznych stavov 

náboja, ktoré vznikajú z rôznych stupňov protonizácie, b) MALDI metóda [1] 

 

Hmotnostný analyzátor má za úlohu rozdelenie iónov podľa pomeru ich hmotností a náboja. 

Pohyb iónov v hmotnostnom analyzátore k detektoru môže byť ovplyvnený elektrickým alebo 

magnetickým poľom. Najčastejšie používanými analyzátormi sú: TOF – analyzátor času letu, 

iónová pasca, FTICR - iónová cyklotronová rezonancia s Fourierovou transformáciou a 

kvadrupólový analyzátor [2]. V prípade TOF analyzátora majú ióny s rôznou hmotnosťou iné 

rýchlosti, preto dosahujú detektor v iných časoch. Kvadrupólový analyzátor pracuje na princípe 

uplatnenia vysokofrekvenčného, jednosmerného napätia aplikovaného na tyče, ktoré umožňuje 

iónom s rovnakými hodnotami pomeru hmotnosť/náboj udržať stabilnú trajektóriu z iónového 

zdroja k detektoru. FTICR analyzátor pracuje ako zachytávač iónov v magnetickom poli, pod 

ktorého vplyvom ióny opisujú cirkulárny, cyklotrónový pohyb okolo osi „z“ magnetického 
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poľa. Pomer hmotnosť/náboj je možné určiť meraním frekvencie pohybu [1]. Porovnanie TOF 

analyzátora a kvadrupólového analyzátora predstavuje obrázok č. 2. 

 

 

 

Obrázok 2: Znázornenie a porovnanie TOF: analyzátora času letu, a kvadrupólového 

analyzátora [1] 

 

2.2 Porovnanie metód a identifikácia mikroorganizmov s využitím hmotnostnej 

spektrometrie 

 

Na identifikáciu kvasiniek ale aj iných mikroorganizmov ako sú baktérie, huby sa v 

mikrobiológii využívajú rôzne metódy a postupy. Do skupiny najznámejších a 

najpoužívanejších metód patrí stanovenie základných morfologických vlastností ako sú vzhľad, 

veľkosť, rýchlosť rastu, utilizácia ako aj asimilácia substrátov. Tieto vlastnosti sú znázornené 

na obrázku č. 3 a č. 4. Taktiež poznáme molekulárne metódy, ktoré sú finančne náročnejšie a 

ich postup môže byť zložitejší. Pri identifikácii je možné použiť aj sérologické metódy, kedy 

sa pomocou protilátok určuje druh alebo rod mikroorganizmu.  

Dôležitým faktorom identifikácie je rýchlosť, spoľahlivosť, ale aj ekonomická náročnosť 

metódy, kvôli čomu sa identifikačné metódy stále inovujú. Správna identifikácia je v 

mikrobiológii či už klinickej alebo potravinárskej, veľmi dôležitá, pretože vďaka nej môžeme 

minimalizovať škody, napríklad zastaviť šírenie nákaz. 
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2.3 Klasické identifikačné metódy 

 

Kvasinky bývajú často identifikované pomocou morfologických, biologických a 

fyziologických vlastností. Identifikácia kvasiniek je veľmi dôležitá v každom smere, či už v 

medicíne, potravinárstve, poľnohospodárstve. Kvasinky sú dôležitou súčasťou rôznych 

procesov. Niektoré laboratória, ako napríklad potravinárske, potrebujú omnoho viac metód 

potrebných k identifikácii, vďaka čomu vznikol priestor na vznik biochemických testov, ktoré 

skúmajú rôzne vlastnosti mikroorganizmov. Jedným z biochemických testov je ureázový test. 

Ureáza rozkladá močovinu na oxid uhličitý a amoniak, ktorý vieme dokázať alkalickou 

reakciou za použitia indikátora. Dôkazom prítomnosti ureázy je červené zafarbenie živného 

média.  

Pri dokazovaní sulfánu, ktorý tvoria najmä hnilobné baktérie, sa využívajú soli ťažkých 

kovov, ktoré vytvárajú tmavo, až čierno zafarbené sulfidy. Prítomnosť sulfánu je problémom 

hlavne pri potravinách, kde sa v tomto prípade hovorí o znečistení.  

 

 

 

 

 

 

 

Dôležitou metódou pri kvasinkách je test kvasenia, ktorý prebieha v tzv. plynovkách. 

Kvasinky je po teste, v ktorom sa zisťuje schopnosť kvasiť sacharózu alebo maltózu, možné 

rozdeliť do niekoľkých skupín. Ak však nastane prípad, že kvasinka nekvasí žiaden zo 

sacharidov, je nutné previesť skúšku na prítomnosť ureázy. 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3: Tvary buniek kvasiniek 

a) guľovitý b) elipsovitý c) citrónovitý d) pretiahnutý e) vretenovitý f) fľaškoidný 
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Posudzovanie vzhľadu kolónií je možné previesť na šikmom agare alebo Petriho miske. V 

prípade Petriho misky je možné posudzovať jednotlivé kolónie, avšak pri šikmom agare je 

možné pozorovať kolóniu ako celok – tvar okrajov, profil, nároky na kyslík. Na Petriho miske 

môžeme hodnotiť veľkosť kolónie, tvar, profil, okraje kolónie, farbu, konzistenciu, prípadne 

zápach. Makroskopické znaky sú znázornené na obrázku č. 4.  

Podľa rastu mikroorganizmov v tekutom médiu môžeme sledovať ich nároky na kyslík a 

tým ich rozdeliť do niekoľkých skupín. Aeróbne mikroorganizmy vyžadujú kyslík kvôli ich 

metabolizmu závislom práve na kyslíku, fakultatívne anaeróbne mikroorganizmy dokážu prežiť 

v prítomnosti aj neprítomnosti kyslíka, no ich aeróbny metabolizmus poskytuje viac energie v 

porovnaní s anaeróbnym. V prípade anaeróbnych mikroorganizmov pôsobí kyslík ako inhibítor 

alebo až toxická látka. Za mikroaerofilné mikroorganizmy sa považujú organizmy s 

anaeróbnym metabolizmom, ktorých nižšia koncentrácia kyslíka podporuje v rozmnožovaní. 

 

 

2.4 Metódy molekulárnej biológie  

 

Techniky molekulárnej biológie umožňujú definovať molekulárne mechanizmy a štruktúry, 

ktoré sú zodpovedné za procesy ako je bunkový rast, delenie, metabolizmus a celkový vývoj. 

Jednou z hlavných funkcií je manipulácia s molekulami zodpovednými za spomenuté procesy 

a sledovanie zmien v živých systémoch, ktoré tieto molekuly obsahujú. Nukleové kyseliny 

kódujú všeobecné informácie špecifikujúce primárnu štruktúru všetkých bielkovín jedinečných 

pre organizmus. Pochopenie štruktúry, funkcie a regulácie génov je nevyhnutné pre 

zhodnotenie biologických systémov. To tiež zahŕňa pochopenie organizácie nukleových 

kyselín organizmu. Aby sme analyzovali genetickú štruktúru, potrebujeme analyzovať gén v 

purifikovanej forme. Metódy molekulárnej biológie poskytujú izoláciu jediného segmentu 

DNA, purifikáciu a amplifikáciu časti DNA za účelom získania dostatočného množstva čistého 

materiálu pre genetickú, chemickú alebo biologickú analýzu [4].  

Prvým a veľmi dôležitým krokom je izolácia DNA. Techník izolácie je veľmi veľa, výber 

techniky závisí od časovej tiesne, finančných možností a taktiež od množstva, ktoré na analýzu 

Obrázok 4: Makroskopické znaky kolónií, tvar profilov a okrajov [3] 
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potrebujeme. Počas izolácie DNA vizualizovanej na obrázku č. 5, musí dôjsť k porušeniu 

bunkovej membrány buniek a lýze buniek, čo dosiahneme použitím enzýmov, prípadne rôznych 

detergentov. Po dosiahnutí výsledného lyzátu je nutné odstrániť kontaminanty. To je možné 

docieliť centrifugáciou, prípadne precipitáciou pomocou alkoholu alebo organických látok. V 

prípade využitia organickej extrakcie sa používa zmes fenolu a chloroformu v pomere 1:1, 

nasleduje premiešanie s bunkovým extraktom a následná centrifugácia, ktorej výsledkom je 

rozhranie organickej a vodnej fázy, v ktorej sa nachádzajú nukleové kyseliny [5]. Ďalšou 

využívanou metódou izolácie DNA je použitie minikolónovej purifikácie. Princípom metódy 

je adsorpcia DNA na vhodnú matricu, napríklad silikagél. 

Ďalším dôležitým krokom je amplifikácia DNA, ktorá úzko súvisí s PCR-polymerázovou 

reťazovou reakciou, ktorej začiatok sa datuje do roku 1983. Princípom PCR je vznik veľkého 

množstva kópií určitej sekvencie na základe komplementarity. Pri metóde využívajúcej PCR je 

nutná vzorka DNA, ktorá slúži ako templát, DNA polymeráza, ktorej úlohou je syntetizovať 

nové vlákno DNA a ktorá musí byť charakteristická rezistenciou voči vyšším teplotám. Metóda 

pozostáva z troch po sebe idúcich krokov: denaturácie prebiehajúcej pri 94 °C po dobu 15 

sekúnd až 2 minút, „annealing“ primerov, t.j. hybridizácia pri rôznych teplotách v závislosti od 

konkrétneho primeru (približne 55 °C, 1-2 minúty), posledným krokom je polymerizácia, vďaka 

ktorej sa pomocou DNA polymerázy predlžuje vlákno. Všetky po sebe idúce kroky sa musia 

zopakovať približne 30-35 krát [6]. Vzhľadom na časté zmeny teplôt prebieha polymerázová 

reťazová reakcia v prístroji zvanom termocyklér. 

Poslednou časťou metód molekulovej biológie je analýza DNA. Výsledkom PCR je 

množstvo fragmentov DNA, ktoré je nutné analyzovať. K analýze sa využíva gélová 

elektroforéza, ktorá funguje na princípe rozdelenia molekúl v zmesi na základe tvaru molekuly 

a pomeru náboja k hmote, čím sa odlišuje od štandardnej elektroforézy, ktorá nedokáže 

separovať fragmenty o rôznych veľkostiach. Pri gélovej elektroforéze vytvára gél pripravený z 

polyakrylamidu alebo agarózy sieť s pórmi, ktorou prechádzajú molekuly DNA rôznou 

rýchlosťou na základe ich veľkosti. Následne je na gél možno naniesť farbivo, ktoré zafarbí 

Obrázok 5: Proces izolácie DNA 

1) rozrušenie bunkovej steny a membrány 2) vznik bunkového lyzátu 3) 

oddelenie DNA a bunkových zvyškov po centrifugácii 
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DNA. Vzhľadom na nižšiu citlivosť farbenia sa môžu použiť iné metódy, napríklad 

autorádiografia alebo metóda vyplnenia koncov [7]. 

 

 

2.5 Identifikácia kvasiniek pomocou MALDI-TOF 

 

Medzi často využívané metódy v mikrobiológii patrí MALDI-TOF hmotnostná 

spektrometria. Ide o postup, ktorý spĺňa hneď niekoľko kritérií: spoľahlivosť, rýchlosť a taktiež 

finančnú nenáročnosť. MALDI-TOF technológia je založená na analýze intracelulárnych 

proteínov v hmotnostnom rozmedzí 2000 až 20000 Daltonov. Hmotnostné spektrum je možné 

získať z neznámeho mikroorganizmu a jeho proteomický odtlačok sa potom porovnáva s tými 

v referenčnej spektrálnej databáze za účelom zistenia pravdepodobných druhov. V porovnaní s 

fenotypovou identifikáciou vyžaduje MALDI-TOF finančne nenáročné reagenty [8]. 

Vzhľadom na niekoľko výhod tejto metódy je MALDI-TOF veľmi populárnou a využívanou 

metódou na identifikáciu mikroorganizmov a je považovaná za rutinný postup takmer vo 

všetkých diagnostických laboratóriách. Je však dôležité spomenúť, že MALDI-TOF nie je 

alternatívou k metódam ako DNA-sekvenovanie, ide skôr o doplnkovú metódu. V porovnaní s 

DNA-sekvenovaním MALDI-TOF disponuje jednoduchou prípravou vzorky, krátkym časom 

merania, nízkymi nákladmi na vzorku, zatiaľ čo pri DNA-sekvenovaní je nutné využívať 

nákladné činidlá. MALDI-TOF je tiež veľmi flexibilnou metódou a môže sa kombinovať s 

ďalšími extrakčnými alebo procesnými krokmi za účelom identifikácie biomarkerov, 

metabolitov, alebo určitých biochemických funkcií [9]. Na uľahčenie práce existuje niekoľko 

databáz obsahujúcich referenčné spektrá, vďaka čomu sú informácie ľahšie dostupné pre rôzne 

výskumné centrá, ktorým je zjednodušená identifikácia mikroorganizmov [9]. Jednou z databáz 

je FoodBIMS obsahujúca referenčné hmotnostné spektrá 11 rodov baktérií pochádzajúcich z 

potravín (napríklad Listeria, Escherichia, Morganella, Pseudomonas atď.). Databázou 

uľahčujúcou identifikáciu baktérií je aj SpectraBank, zatiaľ čo švédsky úrad verejného 

zdravotníctva zverejnil databázu referenčných spektier aj pre baktérie a huby. Informácie o 

experimentálnych detailoch, podmienkach kultúry sú vítané a rozšírili by potenciál MALDI-

TOF pre ďalšie odvetvia, nie len pre potravinársky ale aj pre poľnohospodársky priemysel. 

Metóda nie je využívaná len na taxonomické zaradenie ale dokáže vyvodiť závery o klinicky 

relevantných vlastnostiach určitého izolátu, keďže je schopná identifikovať akékoľvek 

ionizovateľné zlúčeniny, dokáže detegovať rezistenciu na antibiotiká [9].  

Wattal a spol. [8] hodnotili úspešnosť MALDI-TOF metódy pri identifikácii 12 003 

mikrobiálnych izolátov, ktoré zahŕňali Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus, kvasinky, 

huby a mykobaktérie. Úspešnosť metódy predstavovala 92,6 % pre kvasinky. 

S kvasinkami ako ich názov vypovedá, sa môžeme stretnúť pri kvasných procesoch, pri 

výrobe vína, piva, droždia. Kvasenie bolo známe už v dávnej histórii. Prvé zmienky o kvasení 

pochádzajú z oblasti Mezopotámie spred viac než 4000 rokov. Kvasinky sa nevyužívajú len pri 

fermentačných výrobách rôznych potravín a nápojov ako pivo a víno, ale môžu byť taktiež 

pôvodcami rýchleho kazenia a zhoršenia kvality produktov. 
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Rýchla a presná identifikácia je rozhodujúca pre prijatie určitých opatrení, aby sa 

minimalizovali hospodárske straty v potravinárskom priemysle a aby sa minimalizovalo riziko 

pre spotrebiteľa [10].  

Pavlovic a spol. [10] porovnávali metódu MALDI-TOF s konvenčnými metódami (API 32C 

a/alebo Phoenix Yeast ID) na identifikáciu kvasinkových izolátov z potravín. V štúdii bolo 

použitých celkovo 96 náhodne vybraných kvasiniek z rôznych potravín a nápojov. Metóda 

MALDI-TOF sa vykonávala paralelne s konvenčnou metódou. Vďaka MALDI-TOF 

klasifikovali 63 z 86 izolátov, chybných určení bola nula a pri konvenčných metódach 17 %. 

Existujú štúdie porovnaní týchto metód aj v klinickej praxi. Jedinou nevýhodou použitia 

MALDI-TOF je absencia niektorých referenčných spektier v databázach. Agustini a spol. [11] 

využili hmotnostnú spektrometriu na určenie 845 izolátov kvasiniek, pričom 32,3 % izolátov 

nebolo identifikovaných z dôvodu chýbajúcich spektier na porovnanie. Pri využití molekulárnej 

biológie môžu byť chýbajúce spektrá pridané do databáz a zabezpečiť tak využitie MALDI-

TOF ako efektívneho, rýchleho a ekonomického nástroja na identifikáciu kvasiniek [11].  

 

 

 

2.6 Asociácia kvasiniek s rastlinami  

 

Kvasinky sú s rastlinami asociované vďaka nektáru, ktorý je prirodzeným substrátom pre 

kvasinky kvôli vysokému obsahu jednoduchých cukrov, ktoré zabezpečujú rýchly rast týchto 

mikroorganizmov. V nektári je obsiahnutý komplex zlúčenín, najmä sacharóza, glukóza, 

maltóza, fruktóza atď. Celková koncentrácia týchto cukrov môže dosiahnuť hodnotu až 20 %. 

Okrem cukrov obsahuje aminokyseliny, organické kyseliny, bielkoviny, minerálne soli, 

vitamíny, enzýmy a fosfáty. Všetky tieto látky, najmä spomenuté cukry, sú pre kvasinky ľahko 

utilizovateľné.  

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce druhy v rastlinách, resp. kvetoch patria Saccharomyces a 

Metschnikowia reukaufii [12].  Nektárové kvasinky v Južnej Amerike, Austrálii, Indii, západnej 

Európe a juhovýchodnej Ázii boli podrobne preštudované. Entomofilné rastliny niektorých 

regiónov poskytujú zdroj nových druhov kvasiniek [12]. Obrázok č. 6 vizualizuje výskyt 

kvasiniek v jednotlivých mesiacoch. Celosvetovým fenoménom v nie práve najlepšom zmysle 

je pokles včiel – opeľovačov. Príčinou je ničenie biotopov, znečistenie ovzdušia, ktoré 

degraduje kvetinovú vôňu a prostredníctvom reakcií môže oslabiť detekciu kvetov včelami, 

pesticídy, opakované pestovanie monokultúr medzi poľnohospodármi a neprimerané 

rozloženie biotopov v mestách, kedy majú včely problém s nájdením rastlín kvôli veľkej 

vzdialenosti (hlavným problémom je neustála výstavba) [13].  
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2.7 Všeobecná charakteristika kvasiniek  

 

Kvasinky sa zaraďujú medzi jednobunkové hubové mikroorganizmy. Pomenovanie dostali 

na základe ich dispozície kvasiť sacharidy na oxid uhličitý a etanol, kvôli čomu patria medzi 

chemoorganotrofné mikroorganizmy, ktoré využívajú organické látky ako zdroj energie. Túto 

schopnosť poznali ľudia už v minulosti, kedy približne pred 4000 rokmi využívali kvasinky k 

výrobe piva predsumerskí obyvatelia. Ide o veľmi rozšírené mikroorganizmy, ktoré sa 

nachádzajú takmer všade, či už ide o vzduch, tráviaci trakt človeka a niektorých zvierat alebo 

v našom prípade v rastlinách. Ich bežný výskyt je pozorovaný najmä na substrátoch bohatých 

na sacharidy. Kvasinky patria medzi fakultatívne anaeróbne mikroorganizmy. Sú niesmerne 

dôležité v kvasnom priemysle, pri produkcii vína, piva, liehu, droždia alebo niektorých 

mliečnych produktoch. Využívajú sa taktiež v kŕmnom priemysle. 

 

 

Obrázok 6: Druhová štruktúra kvasiniek počas jednotlivých mesiacov 

(1) Cryptococcus albidus, (2) Debaryomyces hansenii, (3) Rhodotorula 

mucilaginosa, (4) Cryptococcus magnus, (5) Metschnikowia reukaufii,                 

(6) Metschnikowia pulcherrima, (7) Hanseniaspora uvarum, (8) Wickerhamomyces 

anomalus, (9) Stramerella bombicola, (10) ostatné [12] 
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2.7.1 Tvar a štruktúra kvasiniek 

 

Kvasinku ako takú je možné pozorovať len pod mikroskopom, jej veľkosť dosahuje 3-16 

μm. Základný tvar je elipsovitý, no môže sa vyskytovať v rôznych formách, napríklad v 

guľovitom, oválnom, citrónovitom tvare. Povrch bunky pokrýva bunková stena, ktorá tvorí 

ochranu pred vonkajšími vplyvmi, udržuje tvar bunky a je permeabilná. Bunkovú stenu tvoria 

najmä polysacharidy, bielkoviny a prítomné sú aj fosforečnany, lipidy a fosfolipidy v malom 

množstve. Vďaka fosfátovým zvyškom má bunka kvasinky negatívny náboj. Druhou 

podstatnou vrstvou je cytoplazmová membrána zložená z fosfolipidov, proteínov a sterolov, 

ktorá je zodpovedná za príjem živín. Medzi dôležité organely patria mitochondrie, vakuoly, 

jadro. V mitochondriách sídlia dýchacie enzýmy a taktiež predstavujú centrum mimojadrovej 

dedičnosti. Funkciou vakuol je zhromažďovanie a odstraňovanie nepotrebných produktov 

metabolizmu. Jadro – centrum sa nachádza približne v strede bunky, je oddelené jadrovou 

membránou a predstavuje približne šestinu váhy bunky. Okolo jadrovej membrány sa nachádza 

cytoplazma, ktorá slúži ako zásobáreň najmä pre glykogén, volutín alebo iné rezervné látky. 

Prierez bunky znázorňuje obr. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7: Prierez bunky kvasinky 

1- bunková stena, 2- cytoplazmová membrána, 3- cytoplazma,      

4- vakuola, 5- mitochondrie, 6- jadro, 7- jadrová membrána,             

8- endoplazmatické retikulum, 9- jazva po zrode, 10- glykogén, 

11- Golgiho aparát, 12- lipidy 
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2.8 Vybrané rody kvasiniek 

 

2.8.1 Rhodotorula  

 

Rod Rhodotorula bol v minulosti opísaný ako rod zahŕňajúci červeno pigmentované 

kvasinky, zatiaľ čo kvasinky tvoriace žltkasté alebo hnedasté kolónie boli priradené k rodu 

Chromotorula. V dnešnej dobe je Rhodotorula opísaná ako rod, ktorý nie je schopný asimilovať 

myo-inositol a syntetizovať škrobu podobné zlúčeniny. Askomycétne druhy boli priradené k 

rodu Candida a bazídiomycétne druhy sa rozdelili na základe zloženia bunkových 

hydrolyzátov. Druhy s obsahom xylózy boli priradené pod rod Cryptococcus, zatiaľ čo druhy 

bez obsahu xylózy boli zaradené pod rod Rhodotorula. Následkom toho sú pod rodom 

Rhodotorula zahrnuté druhy, ktoré netvoria do červena sfarbené kolónie [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bunky Rhodotorula majú väčšinou elipsoidný alebo predĺžený tvar, pseudohýfy alebo pravé 

hýfy tvoriť môžu, avšak blastokonídie nie [15]. Tvar buniek kvasinky Rhodotorula je zobrazený 

na obrázku č. 8. Sú známe tým, že produkujú karotenoidy, medzi ktorými β-karotén, 

torularhodin a torulen [16]. Kvasinky rodu Rhodotorula bývajú prítomné v morských rybách, 

kôrovcoch a všeobecne v morských vodách. Sú častou príčinou kazenia mliečnych produktov. 

 

R. mucilaginosa a jej blízka príbuzná R. glutinis sa vyznačujú jasno ružovými až červenými 

kolóniami s lesklý povrchom. Tieto druhy kvasiniek sú rozšírené na rastlinách, ovocí [17], 

zelenine, čo má za následok ich prítomnosť v džúsoch, ovocných nápojoch, múkach, cereáliách, 

sójových bôboch [18]. Jedným zo znakov R. mucilaginosa je vysoká adaptabilita na rôzne 

podmienky. Dôkazom je jej prítomnosť v oblasti Antarktídy, kde organizmy trpia stresom z 

Obrázok 8: Bunky vzorky H_SJZ1_L6 identifikovanej ako 

Rhodotorula spp.  
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nízkych teplôt, vysokou slanosťou a najmä znečistením ťažkými kovmi. R. mucilaginosa 

vykazuje vysokú adaptabilitu na ťažké kovy [19].  

 

2.8.2 Sporobolomyces  

 

Väčšina druhov rodu Sporobolomyces tvorí červenú, ružovú alebo oranžovú kolóniu z 

dôvodu prítomnosti karotenoidov, torulenu a torularhodinu, kvôli čomu sú podobné niektorým 

druhom rodu Rhodotorula. Existujú však aj druhy vytvárajúce svetlé kolónie, ktoré 

neprodukujú spomínané pigmenty. Bledo sfarbené druhy sa dajú rozdeliť do dvoch skupín na 

základe asimilácie 2-keto-D-glukonátu. V súčasnosti poznáme 50 anamorfných druhov, ktoré 

sú rozdelené medzi 4 línie, Urediniomycetes, Microbotryum, Sporidiobolus a Erytrobasidium. 

Štyri druhy, S. holsaticus, S. metaroseus, S. salmonicolor a S. shibatanus majú svoje 

teleomorfné formy práve v rode Sporidiobolus. Niektoré druhy Sporidiobolus, napríklad S. 

roseus, sa v prírode vyskytujú vo veľkej miere. Predpokladá sa, že kvasinky využívajú výluhy 

bohaté na cukor z rastlinných parazitov. Túto skutočnosť podporila aj zvýšená kolonizácia 

listov práve kvasinkou S. roseus [20]. Navyše, kvasinky rodu Sporobolomyces dokážu 

degradovať patulín, toxický metabolit rodu Penicillium a Aspergillus a premeniť ho na menej 

toxické produkty [21].  

 

2.8.3 Candida  

 

Rod Candida pozostáva z vyše 200 príbuzných druhov vyskytujúcich sa vo forme kvasiniek, 

pričom niektoré z druhov majú schopnosť rásť v iných formách, pseudohýfoch a hýfoch 

zobrazených na obrázku č. 9. Kvasinky rodu Candida sú štvrtou najčastejšou príčinou infekcií 

a veľká časť patrí do skupiny patogénov. Rod Candida je využitý ako takzvaný depozitár pre 

všetky anamorfné askomycétne kvasinky a obsahuje veľa rodov, napríklad Geotrichum, 

Brettanomyces a iné. Mnohé anamorfné druhy majú teleomorfné formy zobrazené v tabuľke č. 

1. Vzhľadom na veľkú fylogenetickú oblasť rodu Candida ide o potenciálne „mínové pole“ pre 

lekárov a mykológov [22].  

 

Tabuľka 1: Teleomorfné formy k rôznym druhom Candida  

Anamorfné kvasinky  Teleomorfné kvasinky  

C. colliculosa  Torulaspora delbrueckii  

C. edax  Sugiyamaella smithiae  

C. domercqiae  Wickerhamiella domercqiae  

C. globosa  Citeromyces matritensis  

C. famata  Debaryomyces hansenii  

C. guilliermondii  Pichia guilliermondii  

C. holmii  Kazachstania exiguus  

C. hellenica  Zygoascus hellenicus  

C. kefyr  Kluyveromyces marxianus  

C. lipolytica  Yarrowia lipolytica  

C. lambica  Pichia fermentans  
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Anamorfné kvasinky Teleomorfné kvasinky 

C. lusitaniae  Clavispora lusitaniae  

C. pulcherrima  Metschnikowia pulcherrima  

C. pelliculosa  Pichia anomala  

C. spherica  Kluyveromyces lactis  

C. sorbosa  Issatchenkia occidentalis  

C. utilis  Pichia jadinii  

C. variabilis  Hyphopichia burtonii  

C. valida  Pichia membranifaciens  

 

 

Candida bombi sa najčastejšie vyskytuje v nektároch entomofilných rastlín. Spolu s M. reukaufii 

tvorí v období kvitnutia rastlín až polovicu kvasiniek. Tieto druhy sú preto úzko spojené s 

opeľujúcim hmyzom, ktorý slúži ako prenášač kvasiniek [23]. Kvasinky sú zdrojom rôznych 

produktov, Candida bombi je jedným z piatich potenciálnych producentov bioetanolu. Spolu s 

Wickerhamomyces anomalus a Torulaspora delbrueckii preukázali vyššiu toleranciu 

hydroxymetylfurfuralu ako Saccharomyces cerevisiae [24].  Napriek tomu, Candida albicans sa 

vyskytuje vo všetkých slizniciach, je to jeden z mikroorganizmov, ktorý je za optimálnych 

podmienok užitočný ale jej premnoženie môže spôsobiť zdravotné problémy, kandidózu. 

 

 

 

 

 

2.8.4 Cystofilobasidium 

 

Rod je charakterizovaný kvasinkovou fázou vyvíjajúcou sa z púčikov produkovaných 

primárnymi spórami [26]. C. infirmominiatum, zobrazená na obrázku č. 10, bola izolovaná z 

hĺbky 2000 metrov vo vodách v teplotnom rozmedzí 0 až 4 °C. Nachádza sa taktiež v jazerách 

Obrázok 9: Morfológia kvasinky C. albicans 

a) kvasinky b) pseudohýfy c) hýfy [25] 
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a rovnako ako Hanseniaspora je účinnou biokontrolou pri ovocí a zelenine [27]. C. capitatum 

je podobne ako Rhodotorula aurantiaca schopná utilizovať čistý technický glycerol, vďaka 

čomu dosahuje vysoké výťažky biomasy [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.5 Hanseniaspora 

 

Hanseniaspora tvorí hladké, krémové kolónie. Bunky kvasiniek môžu byť oválne, prípadne 

pretiahnuté. Pseudohýfy sa môžu tvoriť, avšak nebývajú dobre vyvinuté. Anamorfným rodom 

Hanseniaspora je Kloeckera. Kvasinky rodu Hanseniaspora sa bežne vyskytujú na ovocí, 

najmä na jablkách a hrozne, čo má za následok ich výskyt na priemyselných strojoch 

spracovávajúcich tieto plody. Fylogenetické vzťahy sú zobrazené na obrázku č. 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 10: Bunky vzorky 5/15 identifikovanej ako Cystofilobasidium 

infirmominiatum 

Obrázok 11: Fylogenetické vzťahy rodu Hanseniaspora a 

Kloeckera stanovené na základe sekvencie D1/D2 LSU rRNA a 

ITS/5.8S [32] 
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Hanseniaspora uvarum patrí spolu s Kloeckera apiculata k dominantným druhom 

vyskytujúcim sa na hrozne. Predstavuje 50-75% izolátov [29]. H. uvarum sa preukázala ako 

účinné biokontrolné činidlo. Kvasinky izolované z vinohradníckych prostredí, prípadne z 

kávových vzoriek inhibovali rast fytopatogénnej huby Botrytis cinerea a rast Aspergillus 

ochraceus produkujúceho mykotoxín [30]. Jej prítomnosť na rastlinách je zvýšená koncom leta 

a začiatkom jesene, čo je znázornené na obrázku č.6. 

 

2.8.6 Metschnikowia  

 

Kvasinky rodu Metschnikowia vytvárajú charakteristické dlhé, ihlovité spóry. Rod nie je 

fylogeneticky príbuzný s Nematospora, ktoré majú podobné spóry vretenovitého tvaru. S novým 

opisom kvasiniek sa počet kvasiniek rodu Metschnikowia takmer zdvojnásobil a môžeme ich 

rozdeliť do dvoch skupín. Prvou skupinou je skupina obývajúca vodný biotop, druhá skupina 

obývajúca suchozemský biotop, kde sú asociované s rastlinami a ovocím. Fylogenetická línia 

obsahuje niekoľko druhov Candida. V súčasnosti patria kvasinky rodu Metschnikowia medzi 

najviac študované kvasinky kvôli ich vplyvu na kvalitu a profil vína [31].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 12: Fylogenetický strom niektorých druhov 

Metschnikowia vytvorený vďaka čiastočnej sekvenácii 26S rRNA a 

neighbor-joining analýzy [33] 
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Bunky M. pulcherrima sú elipsovitého tvaru obsahujúce olejový podiel s vysokým indexom 

lomu. M. pulcherrima sa rozmnožuje pučaním, avšak pri neúplnom vývine ostávajú bunky 

pripojené a vytvárajú pseudohýfy. Ide o ubikvitný druh kvasinky, nachádzajúcej sa najmä na 

hrozne, kvetoch, ovocí [17]. Zohráva dôležitú rolu pri vinifikácii. M. fructicola predstavuje 

účinný nástroj na kontrolu množstva patogénov na ovocí a zelenine. Účinne pôsobí proti hnedej 

hnilobe spôsobenej Monilinia spp. na kôstkovom ovocí. [34]. 
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3 CIEĽ PRÁCE 
 

Cieľom bakalárskej práce bolo identifikovať a zaradiť do skupín na úrovni druhov najmenej 48 

kmeňov kvasiniek izolovaných z lúčnych rastlín pomocou hmotnostnej spektrometrie MALDI-

TOF. Všetky namerané spektrá boli poskytnuté Zbierke kultúr kvasiniek Slovenskej akadémie 

vied na rozšírenie databázy a urýchlenie identifikácie ďalších izolátov.  
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4 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

 

4.1 Zoznam kvasiniek použitých pre biotypizáciu 
 

Izoláty kvasiniek použitých pre bakalársku prácu boli poskytnuté Zbierkou kultúr kvasiniek (s 

akronymom CCY) CHÚ SAV v Bratislave. Cieľom práce bolo identifikovať najmenej 48 

izolátov z lúčnych rastlín porovnaním spektier ich intracelulárnych proteínov so spektrami  

referenčných druhov kvasiniek. 

Pracovalo sa s kmeňmi: 25-7-3, 29-24-1, 29-4-39*, 25-7-6*, 29-2-121*, 2/9, 29-2-98, 29-2-30, 

29-2-41, 29-2-49, 29-2-144, 29-2-16, 29-2-15*, 29-2-33, H-LJ4-K5, 123, 17-19-5*, H-HZ3-

B2, 5/15, H-HZ2-L2, 91*, H-JPZ3-B4, H-HZ2-K7, M-ZR2-L1, 17-3-33*, 17-4-33*, 19-9-2*, 

19-4-26*, 20-2-9, 20-7-11*, 20-2-12, 20-2-15, 20-2-6*, 19-6-21*, 4/8, 7/9, H-STJZ9-B3, 1217, 

20-2-43*, H-SJKZ1-L6, 3/8, 2/3, M-ZR1-B1, 3/8, 29-1-58, 29-1-12, 29-1-10*, 29-1-60, 25-6-

3, 25-6-1*, 25-6-2, 29-1-7, 2/1, H-HZ2-L1, H-LS6-K2, 5/4, M-LPR6-B2, 4/4, 29-4-23, H1 a 2, 

17-16-5. Sekvenované (referenčné) kmene sú označené hviezdičkou. 

 

4.2 Príprava kultivačných médií 
 

4.2.1 Príprava sladinového agaru 

 

Na prípravu 500 ml sladinového agaru bolo potrebné navážiť 1 g glukózy, 35 g sladinového 

extraktu a 11 g agaru. Po rozpustení agaru na vodnom kúpeli bolo médium rozliate do 

skúmaviek, vysterilizované v autokláve pri 121 °C po dobu 20 minút. Vysterilizované médium 

bolo uložené v šikmej polohe a po stuhnutí uskladnené pri teplote 4-6 °C. 

 

4.2.2 Príprava YPD média 

 

Na prípravu 250 ml YPD (“yeast-extract-peptone-dextrose”) média bolo odvážených 5 g 

peptónu, 5 g glukózy, 2,5 g kvasničného extraktu a 5 g agaru. Po rozpustení agaru na vodnom 

kúpeli bolo médium rozliate do skúmaviek, vysterilizované v autokláve pri 121 °C po dobu 20 

minút. Vysterilizované médium bolo uložené v šikmej polohe a po stuhnutí uskladnené pri 

teplote 4-6 °C.  

 

4.2.3 Kultivácia kvasiniek 

 

Všetky vzorky kvasiniek boli preočkované na sladinové a YPD médium, kultivovali sa 4 dni 

pri teplote 22 °C a následne boli spracované na analýzu MALDI-TOF. 
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4.3 Príprava matríc  

4.3.1 Príprava matrice SA/FA 

 

Do dvoch mikroskúmaviek bolo odvážených 30 mg kyseliny sinapovej (SA) a 10 mg 

kyseliny ferulovej (FA). Obe kyseliny boli rozpustené v zmesi pozostávajúcej z 500 μl 

acetonitrilu, 250 μl destilovanej vody a 250 μl 10 % kyseliny trifluoroctovej.  Následne boli 

roztoky kyseliny ferulovej a kyseliny sinapovej zmiešané v pomere 1:1. Matrica bola 

uskladnená v chladničke.  

 

4.3.2 Príprava matrice CHCA 

 

10 mg kyseliny α-kyano-4-hydroxyškoricovej bolo rozpustených v zmesi 500 μl 

acetonitrilu, 250 μl 10 % kyseliny trifluoroctovej a 250 μl destilovanej vody. Následne bola 

matrica uskladnená v chladničke.  

 

4.4 Metódy prípravy a aplikácia vzorky na MALDI-TOF platňu 

4.4.1 Metóda prípravy a aplikácia vzorky č.1 (H2O/SA/FA) 

 

Prvým krokom metódy bolo odobranie vzorky kvasiniek v laminárnom boxe a následné 

umiestnenie vzorky do pripravenej mikroskúmavky typu Eppendorf obsahujúcej 1 ml 

destilovanej vody. Vzorky sa  centrifugovali po dobu 10 minút pri 10 000 rpm. Po centrifugácii 

bol odobraný supernatant a k sedimentu bol pridaný 1 ml destilovanej vody. Rovnaký postup 

bol zopakovaný celkom sedemkrát. Po premývaní vzorky nasledovalo odpipetovanie zvyšného 

supernatantu a centrifugácia. Po centrifugácii bolo k sedimentu pridaných 50 μl matrice SA/FA 

(zmes kyseliny sinapovej a kyseliny ferulovej), následne sa vzorky zvortexovali a nechali stáť 

30 minút. Po uplynutí 30 minút boli vzorky opäť scentrifugované po dobu 10 minút pri 10 000 

rpm. Posledným krokom bolo nanesenie vzoriek na MALDI-TOF platňu (1 µl) a uschnutie pri 

laboratórnej teplote. 

 

 

4.4.2 Metóda prípravy a aplikácia vzorky č.2 (Bruker, EtOH/CHCA) a metóda č.3 

(EtOH/SA/FA) 

 

Prvým krokom metódy bolo odobranie vzorky kvasiniek v laminárnom boxe a následné 

umiestnenie vzorky do pripravenej mikroskúmavky typu Eppendorf obsahujúcej 300 μl 

destilovanej vody. Vzorky boli dôkladne premiešané na vortexe a ku každej vzorke bolo 

pridaných 900 μl etanolu. Nasledujúcim krokom bola centrifugácia po dobu 10 minút pri 10000 

rpm. Supernatant, ktorý vznikol po centrifugácii bol odstránený. Nasledovala druhá 
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centrifugácia a odobranie zvyšného supernatantu. K sedimentu bolo pridaných 100 μl 70 % 

kyseliny mravčej a zmes bola premiešaná na vortexe. Po pridaní 100 μl acetonitrilu sa zmes 

nechala stáť po dobu 30 minút. Po uplynutí danej doby boli vzorky centrifugované po dobu 10 

minút pri 10 000 rpm. Potom sa nanieslo po 1 μl supernatantu na MALDI-TOF platňu do dvoch 

radov. Po zaschnutí sa jeden rad prekryl matricou CHCA, zatiaľ čo druhý rad matricou SA/FA. 

Vzorky sa nechali uschnúť pri laboratórnej teplote. Postup prípravy je znázornený na obrázku 

č. 13. 

 

4.5 Analýza kvasiniek MALDI-TOF hmotnostnou spektrometriou  

 

Všetky vzorky kvasiniek rastúcich na dvoch médiách, aplikovaných troma metódami boli 

analyzované pomocou hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF (Bruker Ultraflex) a platni 

(MTP 384 Target Plate Polished Steel TF). 

Ako štandard pre kalibráciu sme použili vzorku cytrochrómu c, ktorého 1 μl bol po nanesení 

a zaschnutí prekrytý 1 μl matrice SA/FA. 

MALDI-TOF platňa bola vložená na nosič, ktorý bol následne vsunutý do MALDI-TOF 

hmotnostného spektrometra. Meranie bolo ovládané pomocou programu Flexcontrol. Pred 

prvým meraním prebehla kalibrácia zariadenia a nastavenie intenzity laseru. Ak získané 

spektrum malo nevyhovujúcu kvalitu, meranie prebehlo znova, avšak s upravenou intenzitou 

lasera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 13: Postup prípravy na meranie pomocou MALDI-TOF 

1) odobranie vzorky kvasiniek 2) príprava kvasinky pred nanesením na 

MALDI platňu 3) nanesenie vzoriek kvasiniek, matríc a následné 

meranie pomocou MALDI-TOF 
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4.6 Analýza spektier 

 

Získané spektrá boli vyhodnotené a porovnávané pomocou programu MALDI Biotyper. 

Program vypočítal porovnávacie skóre, zobrazené v tabuľke č.2, ktoré hovorí o správnosti 

identifikácie.  

 

 

Tabuľka 2: Rozsah skór porovnávacích spektier, jeho význam a farebné označenie 

Rozsah skóre Význam a farebné označenie 

3,000-2,000 Spoľahlivá identifikácia   

1,999-1,700 Pravdepodobná identifikácia 

1,699-0,000 Nezhoda druhu 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

5.1 Biotypizácia pomocou MALDI-TOF 

 

Identifikácia kmeňov kvasiniek prebehla na základe vzájomného porovnávania 

hmotnostných spektier v programe MALDI Biotyper. Z celkového počtu 60 vzoriek kvasiniek 

bolo identifikovaných 53 vzoriek na úrovni druhu. Sedem vzoriek nebolo možné jednoznačne 

identifikovať, preto boli navrhnuté na sekvenáciu domény D1/D2 26S rRNA. Druhové 

zastúpenie kvasiniek je znázornené na obrázku č. 14 a tabuľke 3. 

Obrázok 14: Druhové zastúpenie vzoriek analyzovaných MALDI-TOF hmotnostnou 

spektrometriou 
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Tabuľka 3: Zoznam kmeňov kvasiniek použitých pre biotypizáciu 

Zbierkové označenie CCY Druh 

3/8 Rhodotorula spp. 

1217 Rhodotorula spp. 

20-7-11 Rhodotorula mucilaginosa 

20-7-12 Rhodotorula mucilaginosa 

29-1-10 Metschnikowia reukaufii 

29-1-12 Metschnikowia reukaufii 

29-1-58 Metschnikowia reukaufii 

29-1-60 Metschnikowia reukaufii 

25-6-1 Hanseniospora uvarum 

25-6-2 Hanseniospora uvarum 

26-6-3 Hanseniospora uvarum 

29-2-33 Metschnikowia fructicola 

29-2-30 Metschnikowia pulcherrima 

20-2-15 Rhodotorula dairenensis 

20-2-9 Rhodotorula mucilaginosa 

20-2-6 Rhodotorula dairenensis 

20-2-43 Rhodotorula spp. 

2/3 Rhodotorula spp. 

H-JPZ3-B4 Cystofilobasidium infirmominiatum 

M-ZR2-L1 Cystofilobasidium infirmominiatum 

H-STJZ9-B3 Sporobolomyces metaroseus 

5/15 Cystofilobasidium infirmominiatum 

29-2-16 Metschnikowia fructicola 

29-2-41 Metschnikowia pulcherrima 

29-2-49 Metschnikowia pulcherrima 

29-2-98 Metschnikowia pulcherrima 

29-2-121 Metschnikowia pulcherrima 

29-2-15 Metschnikowia fructicola 

29-2-244 Metschnikowia fructicola 

25-7-3 Meyerozyma guillermondii 

29-4-39 Meyerozyma guillermondii 

25-7-6 Candida bombi 

29-4-23 Pichia kudravzievii 

29-24-1 Meyerozyma guillermondii 

č. 91 Cystofilobasidium infirmominiatum 
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Zbierkové označenie CCY Druh 

H1´a.2 Cystofilobasidium capitatum 

č. 123 Cystofilobasidium macerans 

17-4-33 Solicoccozyma aeria 

19-4-26 Sporidiobolus salmonicolor 

17-3-33 Papiliotrema flavescens 

19-6-21 Sporidiobolus metaroseus 

19-9-2 Sporidiobolus pararoseus 

H-SJZ1-L6 Rhodotorula spp. 

H-LJ4-K5.3 Metschnikowia fructicola 

H-HZ3-B2 Cystofilobasidium macerans 

2/9 Metschnikowia pulcherrima 

7/9 Sporobolomyces metaroseus 

4/8 Sporobolomyces metaroseus 

M-ZR1-B1 Rhodotorula spp. 

H-HZ2-K7 Cystofilobasidium infirmominiatum 

H-LS6-K2.1 Cryptococcus wieringae 

H-HZ2-L2 Cystofilobasidium infirmominiatum 

29-1-7 sekvenácia D1/D2 26S rRNA 

2/1 sekvenácia D1/D2 26S rRNA 

H-HZ2-L1 sekvenácia D1/D2 26S rRNA 

5/4 sekvenácia D1/D2 26S rRNA 

M-LPR6-B2 sekvenácia D1/D2 26S rRNA 

4/4 sekvenácia D1/D2 26S rRNA 

17-16-5 sekvenácia D1/D2 26S rRNA 

 

5.1.1 Úspešnosť použitého média, metódy prípravy vzorky a matrice 

 

Pred posúdením úspešnosti kultivačného média a použitej metódy bola posudzovaná kvalita 

spektier. V prípade nevyhovujúcich spektier bola vzorka z danej skupiny vylúčená. 

Pri porovnaní použitých kultivačných médií malo vyššiu úspešnosť YPD médium ako 

sladinový agar. Zloženie tohto média je nutrične bohatšie, vykazuje väčšiu komplexnosť, čím 

sa dá podložiť lepší rast kvasiniek na tomto médiu.  

Z porovnania použitých matríc, ktorých úlohou je umožniť ionizáciu proteínov, vychádza s 

najvyššou percentuálnou úspešnosťou matrica SA/FA. Zmes kyseliny sinapovej a ferulovej je 

úspešná z dôvodu schopnosti identifikácie proteínov v dostatočne širokom rozsahu 
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molekulových hmotností. Obrázok č. 15 zobrazuje spektrá vzoriek so skóre 2,782, patriacich k 

jednému druhu a patriacich k rozdielnym druhom so skóre 1,308. 

Tabuľka 2: Percentuálna úspešnosť použitých médií a metód príprav; SL – sladinový agar; 

YPD – (yeast extract peptone dextrose); EtOH- etanol; CHCA - kyselina α-kyano-4-

hydroxyškoricová; SA/FA – zmes kyseliny sinapovej a kyseliny ferulovej 

Použité médium a metóda prípravy a aplikácie vzorky % úspešnosti 

SL-EtOH-CHCA 42 

SL-EtOH-SA/FA 90 

SL-H2O-SA/FA 78 

YPD-EtOH-CHCA 62 

YPD-EtOH-SA/FA 95 

YPD-H2O-SA/FA 70 

 

V prípade kombinácie média a metódy prípravy bola najúspešnejšia kombinácia YPD média 

a SA/FA matrice. Z celkového počtu vzoriek boli 2 vzorky posúdené ako nevyhovujúce. 

Obrázok č. 16 znázorňuje dendogram spektier, ktorý bol získaný kombináciou YPD média a 

SA/FA matrice. Ďalšou úspešnou kombináciou bolo použitie sladinového agaru a SA/FA 

matrice. Kombinácia vykazovala 90% úspešnosť. Z celkového počtu vzoriek bolo 6 spektier, 

resp. vzoriek posúdených ako nevyhovujúce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 15: Porovnanie MS spektier kvasiniek a) spektrá kvasiniek druhu 

Rhodotorula mucilaginosa, vzorky 20-7-11 a 20-7-12, skóre 2,782; b) spektrá 

kvasiniek druhu Rhodotorula mucilaginosa s označením 20-7-11 a druhu 

Metschnikowia pulcherrima s označením 29-2-30, skóre 1,308 
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Vytvorenie dendogramov, ktoré vizualizujú podobnosť medzi jednotlivými vzorkami 

zefektívnili identifikáciu jednotlivých kvasiniek. Obrázok č. 16 znázorňuje dendogram spektier 

získaných najúspešnejšou metódou YPD-EtOH-SA/FA.  

 

 

5.2 Taxonomické zaradenie kvasiniek 
 

5.2.1 Rod Metschnikowia  

 

Jednou z najrozsiahlejších fylogenetických skupín bola Metschnikowia pulcherrima, z ktorej 

bolo potvrdených 7 vzoriek. Verifikovaná vzorka 29-2-121 vykazovala skóre 2,407 so vzorkou 

29-2-41, skóre 2,214 so vzorkou 2/9 a skóre 2,163 so vzorkou 29-2-49. Ostatné kmene 

nevykazovali podobnosť voči verifikovanej vzorke, ale vykazovali vyššie skóre medzi sebou. 

Príkladom je kmeň 29-2-98, ktorého skóre dosiahlo hodnotu 2,041 so vzorkou 29-2-41 alebo 

kmeň 29-2-30 so vzorkou 29-2-49 a skóre 2,246. Menšiu fylogenetickú skupinu tvorila 

Obrázok 16: Dendogram metódy YPD-EtOH-SAFA získaný pomocou programu Biotyper 



34 
 

Metschnikowia fructicola so 4 vzorkami. Verifikovaná vzorka 29-2-15 vykazovala zhodu s 

kmeňom 29-2-16, 29-2-33 a H-LJ4-K5.3. Rovnaký počet kmeňov bol identifikovaný ako 

Metschnikowia reukaufii. Vrámci tejto skupiny bol analyzovaný sekvenovaný kmeň 29-1-10 

spolu s kmeňmi 29-1-60, 29-1-58 a kmeňom 29-1-12. Pri porovnaní kmeňa 29-1-10 a 29-1-60, 

znázornenom na obrázku č.17, boli dosiahnuté hodnoty skóre v intervale 2,557-2,770, vďaka 

čomu bol kmeň jednoznačne identifikovaný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Rod Sporidiobolus  

 

Hmotnostnou spektrometriou bolo do skupiny Sporidiobolus zaradených dokopy 6 vzoriek. 

Sekvenovaná vzorka 19-9-2 bola identifikovaná ako Sporidiobolus pararoseus. Vzorky s 

označením 7/9, 4/8 a H-STJZ9-B3 vykazovali vyššie hodnoty skóre k sekvenovanej vzorke 19-

6-21 a boli identifikované ako Sporidiobolus metaroseus. Vzorka s označením 19-4-26 bola 

označená ako Sporidiobolus salmonicolor.  

 

 

5.2.3 Rod Cystofilobasidium  

 

Do fylogenetickej skupiny rodu Cystofilobasidium bolo identifikovaných celkom 9 kmeňov. 

Ako Cystofilobasidium macerans bol identifikovaný kmeň č. 123 a H-HZ3-B2. Obrázok č. 18 

Obrázok 17: MS spektrum vyjadrujúce 

podobnosť medzi kmeňom 29-1-10 a 

kmeňom 29-1-60 s hodnotou skóre 2,693 
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vizualizuje ich podobnosť na MS spektre. Zvyšných 6 kmeňov bolo identifikovaných ako 

Cystofilobasidium infirmominiatum. Sekvenovaný kmeň s označením č. 91 vykazoval hodnotu 

skóre 2,146 s kmeňom M-ZR2-L1, skóre 2,096 s kmeňom H-HZ2-K7 a skóre 2,036 s kmeňom 

H-HZ2-L2. Kmeň s označením H-JPZ3-B4 síce dosiahol voči kmeňu č. 91 skóre len 1,994, ale 

vyššie skóre, s hodnotou 2,297, dosiahol voči kmeňu 5/15, ktorý bol taktiež identifikovaný ako 

Cystofilobasidium infirmominiatum. Posledným identifikovaným kmeňom bol 

Cystofilobasidium capitatum s označením H1´a.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Rod Candida  

 

Sekvenovaná vzorka s označením 25-7-6 slúžila ako referenčná pre druh Candida bombi, 

ale v študovanom súbore sa vyskytla ako jediný zástupca tohto druhu.  

 

 

5.2.5 Rod Pichia  

 

Vrámci fylogenetickej skupiny Pichia kudravzievii bol identifikovaný iba jeden kmeň s 

označením 29-4-23. V študovanej vzorke sa síce nenachádzal referenčný kmeň tohto druhu, ale 

zaradenie sa podarilo vďaka vyhľadávaniu proti celej databáze referenčných spektier, ktoré má 

k dispozícii Zbierka kvasiniek.  

 

Obrázok 18: MS spektrum vyjadrujúce 

podobnosť medzi kmeňom H-HZ3-B2 a 

kmeňom č.123 s hodnotou skóre 2,692 
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5.2.6 Rod Rhodotorula 

 

Do fylogenetickej skupiny rodu Rhodotorula bolo zaradených celkom 12 kmeňov. Ako 

Rhodotorula mucilaginosa boli identifikované 3 kmene, medzi ktoré patrí sekvenovaná vzorka 

20-7-11, vzorka 20-2-9 a vzorka 20-7-12. Pri porovnaní sekvenovaného kmeňa 20-7-11 

a kmeňa 20-2-9 boli dosiahnuté hodnoty skóre v intervale 1,871-2,433, zatiaľ čo pri porovnaní 

s kmeňom 20-7-12 boli dosiahnuté hodnoty v intervale 2,203-2,782 vďaka čomu boli oba 

kmene potvrdené ako Rhodotorula mucilaginosa. Vrámci skupiny Rhodotorula dairenensis 

boli identifikované dva kmene. Pri porovnaní sekvenovaného kmeňa 20-2-6 a kmeňa 20-2-15 

boli získané hodnoty skóre v rozmedzí 2,416-2,848. Kmeň 20-2-6 vykazoval miernu 

podobnosť, ktorá je znázornená na obrázku č. 19, s kmeňom 20-7-12, ktorý bol identifikovaný 

ako Rhodotorula mucilaginosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvyšných 7 kmeňov bolo zaradených do rodu Rhodotorula. Sekvenovaný kmeň 20-2-43 

vykazoval priemernými hodnotami skóre na úrovni približne 2,3 najvyššiu podobnosť s 

kmeňmi 3/8 a 2/3, avšak identifikovaných bolo spolu 7 kmeňov. 

 

 

 

Obrázok 19: MS spektrum vyjadrujúce 

podobnosť medzi kmeňom 20-7-12 a 

kmeňom 20-2-6 s hodnotou skóre 1,402 
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5.2.7 Rod Papiliotrema 

 

Sekvenovaná vzorka s označením 17-3-33 slúžila ako referenčná pre druh Paratorulopsis 

(Papiliotrema) flavescens, ale v študovanom súbore sa vyskytla ako jediný zástupca tohto 

druhu. 

 

 

5.2.8 Rod Meyerozyma  

 

Celkom 3 kmene tvoria fylogenetickú skupinu Meyerozyma guillermondii. Sekvenovaný 

kmeň 29-4-39 vykazoval podobnosť s kmeňom 25-7-3 so skóre v intervale 1,805-2,386. Pri 

kmeni 29-24-1 nadobudli hodnoty skóre v rozmedzí 2,044-2,439, podobnosť je vizualizovaná 

na obrázku č. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.9 Rod Cryptococcus  

 

Do fylogenetickej skupiny Cryptococcus wieringae bol zaradený len jeden kmeň s 

označením H-LS6-K2. Identifikácia kmeňa prebehla vrámci celej databázy.  

 

 

Obrázok 20: MS spektrum vyjadrujúce 

podobnosť medzi kmeňom 29-4-39 a 

kmeňom 29-24-1 s hodnotou skóre 2,424 
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5.2.10 Rod Solicoccotyma  

 

Vrámci druhu Solicoccozyma aeria bol identifikovaný jeden kmeň s označením 17-4-33.  

 

 

5.2.11 Rod Hanseniaspora  

 

Vrámci fylogenetickej skupiny Hanseniaspora uvarum boli identifikované 3 kmene. 

Sekvenovaný kmeň 25-6-1 vykazoval podobnosť s kmeňom 25-6-2. Skóre dosahovalo vysoké 

hodnoty v rozmedzí 2,500-2,762. Pri kmeni 25-6-3 bol interval hodnôt skóre ešte vyšší, 

konkrétne 2,231-2,844. Podobnosť kmeňov 25-6-2 a 25-6-3 je zobrazená na obrázku č. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.12 Kmene navrhnuté na sekvenáciu  

 

Celkom 7 kmeňov bolo navrhnutých na sekvenáciu. Kmeň s označením 29-1-7 nevykazoval 

žiadnu podobnosť s iným izolátom. Vzorka 2/1 vykazovala len malú podobnosť, na základe 

ktorej sa nedal druh spoľahlivo určiť a preto bol kmeň navrhnutý tiež na sekvenáciu. V prípade 

kmeňa s označením H-HZ2-L1 bola pozorovaná malá podobnosť s H-LS6-K2.1 

predstavujúcim Cryptococcus wieringae a 19-4-26 predstavujúcim Sporidiobolus 

salmonicolor. Vzhľadom na túto skutočnosť a podobnosť k dvom druhom nebolo možné 

jednoznačne určiť príslušnosť k druhu. Vzorka 5/4, ako v prípade H-HZ2-L1, vykazovala 

Obrázok 21: MS spektrum vyjadrujúce 

podobnosť medzi kmeňom 25-6-2 a 

kmeňom 25-6-3 s hodnotou skóre 2,730 
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podobnosť k dvom izolátom. Jedným z nich bola vzorka s označením 4/4, ktorá bola taktiež 

zaradená do skupiny navrhnutej na sekvenáciu. Vzhľadom na vyššie skóre je možné, že sa jedná 

o ten istý rod. U kmeňov s označením M-LPR6-B2 a 17-16-5 nebola nájdená žiadna podobnosť. 
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6 ZÁVER 
 

 

Biotypizácia kvasiniek pomocou hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF predstavuje účinný 

a efektívny nástroj taxonomického zaradenia na úrovni druhu.  

Cieľom práce bola identifikácia najmenej 48 kmeňov kvasiniek pomocou hmotnostnej 

spektrometrie MALDI-TOF. Identifikácia kmeňov na druhovej úrovni mala 88,3% úspešnosť. 

Kmene, ktoré sa nepodarilo identifikovať, boli navrhnuté na sekvenovanie D1/D2 26S rRNA. 

Výsledky tejto práce uľahčia proces identifikácie a rozšírenie databázy Zbierky kultúr kvasiniek 

SAV v Bratislave.  

Na to, aby bolo meranie úspešné, je nutné vybrať vhodnú kombináciu média, metódy 

prípravy vzorky a jej analýzy. Z hľadiska média sa najviac osvedčilo YPD médium. Kvasinky 

na ňom vykazovali lepší rast vďaka nutrične bohatšiemu a komplexnejšiemu médiu v porovnaní 

so sladinovým agarom, čo bolo výhodou pri následnej príprave vzorky k meraniu. Z pohľadu 

výberu metódy prípravy vzorky bola najúspešnejšia metóda, ktorá podľa predpisu firmy Bruker 

využívala prečistenie vzorky prezrážaním etanolom, uvoľnenie intracelulárnych proteínov 

kyselinou mravčou, ale ako matricu používala zmes SA/FA (kyselina sinapová a ferulová v 

pomere 1:1) na rozdiel od predpísanej CHCA (kyselina hydroxyškoricová). CHCA vykazovala 

nižšiu úspešnosť z dôvodu jej použiteľnosti pre nižšie hodnoty m/z ako SA/FA. SA/FA ako 

matrica vykazovala úspešnosť 90 % v kombinácii so sladinovým agarom a 95 % v kombinácii 

s YPD médiom. Hlavným dôvodom vyššej úspešnosti je jej široký rozsah analýzy m/z. 

V prípade, keď sa použilo viacnásobné premývanie vodou namiesto etanolu, bola úspešnosť 

metódy 70 % v kombinácii s YPD médiom a 78 % v kombinácii so sladinovým agarom. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti je pre meranie veľmi dôležitý výber kombinácie média a 

metódy, čo nám môže, ale nemusí zaručiť vysokú úspešnosť. Všetko závisí na získaných 

spektrách, ktoré nemusia mať dostatočnú kvalitu, čo nám môže znížiť percento úspešnosti. 

Ďalším aspektom biotypizácie je skóre spektra vzorky so spektrom referencie, pričom práve na 

správnej identifikácii referencie závisí celý proces identifikácie. V niektorých prípadoch môže 

dôjsť k skutočnosti, že kmeň nevykazuje žiadnu podobnosť s inými izolátmi, preto je nutné 

proces biotypizácie opakovať alebo navrhnúť kmeň na sekvenáciu. Celkovo 8 kmeňov z tejto 

práce bolo navrhnutých na sekvenáciu domény D1/D2 26 S rRNA práve z dôvodu nízkeho 

skóre podobnosti k rôznym druhom, čo nebolo jednoznačné pre zaradenie do určitej 

fylogenetickej skupiny. Sekvenácia spomínanej domény umožňuje spoľahlivú identifikáciu aj 

medzi príbuznými a podobnými druhmi. Nevýhodou tejto metódy v porovnaní s hmotnostnou 

spektrometriou je časová náročnosť. Pre rýchlu identifikáciu je MALDI-TOF rozhodne 

správnou metódou a v možnej kombinácii so sekvenovaním prináša 100 % výsledky. 

Z celkovej skupiny kvasiniek, ktoré boli predmetom tejto bakalárskej práce, bolo 

biotypizáciou identifikovaných 53 kvasiniek na úrovni druhu. Zvyšných 7 kmeňov bolo 

navrhnutých na sekvenovanie domény D1/D2 26S rRNA, keďže sa k nim nenašli vhodné 

referenčné spektrá. Najväčšie zastúpenie mali kvasinky druhov  Metschnikowia pulcherrima 
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(12 %), Rhodotorula spp. (12 %), Cystofilobasidium infirmominiatum (10 %), Metschnikowia 

reukaufii (7 %), Metschnikowia fructicola (7 %), Sporobolomyces metaroseus (7 %), 

Hanseniospora uvarum (5 %), Rhodotorula mucilaginosa (5 %), Meyerozyma guillermondii 

(5 %), Cystofilobasidium macerans (3 %) a Rhodotorula dairenensis (3 %), ale našli sa aj 

kmene druhov Candida bombi, Pichia kudravzievii, Cystofilobasidium capitatum, 

Cystofilobasidium macerans, Solicoccozyma aeria, Sporidiobolus salmonicolor, Papiliotrema 

flavescens, Sporidiobolus metaroseus, Sporidiobolus pararoseus a Cryptococcus wieringae. 

Všeobecne sa dá konštatovať, že ide o najbohatšie zastúpenie kvasiniek izolovaných z tohto 

prostredia, ktoré bolo zatiaľ popísané. 
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