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Abstrakt 

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) jsou mikrobiální zásobní polyestery, které mohou představovat 

obnovitelnou a ekologicky šetrnou alternativu k petrochemickým plastům. Jejich výroba 

a využití jsou do velké míry znevýhodněny vysokou produkční cenou. Jednou z možností, jak 

snížit cenu produkce PHA, je využití extrémofilních PHA producentů, které s sebou přináší 

především výhody vyplývající z vysoké robustnosti procesu vůči mikrobiální kontaminaci. 

V předložené práci byla pozornost zaměřena na studium produkce PHA pomocí vybraných 

halofilních a termofilních mikroorganismů. Z halofilních mikroorganismů byly testováni 

především vybraní sbírkoví zástupci rodu Halomonas, a to vzhledem k jejich možnému využití 

k produkci PHA z levného odpadního fritovacího oleje. Byli identifikováni dva slibní PHA 

producenti, a to konkrétně Halomonas hydrothermalis a Halomonas neptunia. Oba kmeny 

dosahovaly v rámci baňkových experimentů solidních výtěžků PHA a při přídavku vhodných 

strukturních prekurzorů byly také schopny produkce kopolymerů se zajímavými materiálovými 

vlastnostmi. Hlavní důraz byl však v práci kladen na studium produkce PHA pomocí 

termofilních mikroorganismů. V rámci práce byla provedena izolace termofilních PHA 

producentů z různých termofilních konsorcií (aktivní kal, kompost atd.). V průběhu izolačních 

experimentů byl navržen originální izolační postup využívající změny osmotického tlaku tzv. 

osmoselekce. Touto originální cestou bylo získáno několik desítek slibných termofilních 

producentů PHA, kteří byli taxonomicky zařazeni pomocí sekvenace genu 16S rRNA a byl 

u nich testován PHA produkční potenciál. Nejslibnějším PHA producentem byl izolát 

klasifikovaný jako Aneurinibacillus sp. H1. K produkci PHA pomocí Aneurinibacillus sp. H1 

lze využít řadu substrátů včetně odpadního glycerolu. Ještě významnější je schopnost 

syntetizovat kopolymery s vysokým obsahem 4-hydroxybutyrátu. Monomerní složení PHA 

kopolymeru, a tím i materiálové vlastnosti připraveného kopolymeru, je možné kontrolovat 

vhodným nastavením kultivačních podmínek. Připravený kopolymer P(3HB-co-4HB) má 

unikátní vlastnosti a velký aplikační potenciál v řadě high-end aplikací například v oblasti péče 

o zdraví, potravinářství nebo kosmetice.  
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Abstract 

Polyhydroxyalkanoates (PHA) are microbial storage polyesters that represent a renewable 

and environmentally friendly alternative to petrochemical plastics. However, their production 

and use are severely disadvantaged by the high production cost. The use of extremophilic PHA 

producers is one of the ways to reduce the cost of PHA production. Extremophiles bring 

numerous advantages resulting from the high robustness of the process against microbial 

contamination. In this doctoral thesis, attention was focused on the study of PHA production 

using selected halophilic and thermophilic microorganisms. Representatives of the genus 

Halomonas were mainly from public collections of microorganisms. Two promising PHA 

producers on waste frying oil were identified, namely Halomonas hydrothermalis 

and Halomonas neptunia. Both strains achieved good PHA yields in flask experiments. With 

the addition of suitable structural precursors, they were also able to produce copolymers with 

interesting material properties. However, in the proposed thesis, the main emphasis was placed 

on the study of PHA production using thermophilic microorganisms. As a part of the work, 

the isolation of thermophilic PHA producers from various thermophilic consortia (active 

sludge, compost, etc.) was performed. During isolations experiments, an original isolation 

procedure was designed using changes in osmotic pressure, the so-called osmoselection. 

Dozens of promising thermophilic PHA producers were obtained thanks to this original 

approach. They were taxonomically classified using 16S rRNA and tested for production 

potential. The most promising PHA producer was the isolate which was classified as 

Aneurinibacillus sp. H1. This bacterium is able to utilize a variety of substrates, including waste 

glycerol, to produce PHA. Even more important is the capability of synthesizing copolymers 

with a high content of 4-hydroxybutyrate. The monomer composition of the PHA copolymer 

and thus the material properties of the prepared copolymer can be controlled by suitable 

adjustment of the cultivation conditions. The prepared copolymer P(3HB-co-4HB) has unique 

properties and the great application potential in numerous high-end applications, for example 

in the field of health care, food industry or cosmetics. 
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1. ÚVOD 

Znečištění životního prostředí plasty je jedním z nejnaléhavějších problémů této doby. Nejenže, 

celosvětově stoupá výroba plastů, ale stoupá také procento odpadu, které končí právě 

v životním prostředí, kde dochází k jeho akumulaci. Značnou část tohoto odpadu tvoří plasty 

a výrobky na jedno použití. Jejich aktivní použití trvá většinou několik minut, nicméně 

v životním prostředí setrvávají až stovky let. Přitom lze toto znehodnocování přírody omezit, 

ne-li zastavit úplně, pomocí snížení výroby a použití rezistentních syntetických plastů a/nebo 

nahrazením těchto materiálů ekologicky šetrnějšími alternativami. Ovšem plasty lze nahradit 

i jinými polymery, které májí podobné mechanické či fyzikální vlastnosti, ale jsou v přírodě 

rozložitelné a kompostovatelné. Jedná se o přírodní polymery. Mezi tyto alternativy 

k petrochemicky vyráběným polymerům patří také polyhydroxyalkanoáty (PHA). Jedná se 

o mikrobiální polyestery, které jsou plně biodegradabilní. Jsou produkovány širokým spektrem 

bakterií, kterým PHA slouží jako zásobní zdroj uhlíku a energie. Nicméně díky svým 

vlastnostem mohou být biotechnologicky vyrobené PHA slibnou alternativu k syntetickým 

polymerům, která má široké uplatnění v řadě odvětví. Své uplatnění nachází jednak jako 

obalový materiál, který je vhodný i pro potravinářské účely, ale především v medicíně, farmacii 

či kosmetickém průmyslu.  

Nicméně produkce PHA je omezena konkurenceschopností výrobního procesu. Cenu 

produktu ovlivňuje mnoho parametrů. Mezi hlavní z nich patří náročnost na sterilitu 

biotechnologického procesu, cena zdroje uhlíku či produktivita daného použitého bakteriálního 

kmene. Jednou ze strategií, jak snížit cenu procesu, je použití levných uhlíkatých substrátů. 

Většinou se jedná o odpadní substráty z některého z agropotravinářského komplexu. Možností 

je opravdu mnoho a stačí jen nalézt vhodnou variantu pro daný proces. Jako substráty lze 

například využít odpadní rostlinné oleje, odpadní glycerol, syrovátku, melasu, ale i odpadní 

slámu či stébla kukuřice, otruby nebo kávovou sedlinu. Dalším důležitým parametrem je také 

použitý mikroorganismu, jeho produktivita, kultivační podmínky a metabolické nároky. Kromě 

běžně „dostupných“ kultur, které se často používají pro biotechnologické procesy, se v poslední 

době dostaly do středu zájmu také extrémofilní mikroorganismy. Díky svým unikátním 

schopnostem jsou schopny nejen přežít, ale také růst a prosperovat v extrémních podmínkách. 

Z hlediska biotechnologického procesu ovšem přinášejí ještě jednu nespornou výhodu, a tím je 

snížení nákladů na sterilitu procesu. Díky tomu, že prosperují v extrémních podmínkách, nejsou 

procesy založené na extrémofilech ohroženy běžnou kontaminací, která v těchto podmínkách 

nemá šanci přežít. Proto je možné vést biotechnologické procesy v semi-sterilních nebo 

dokonce v nesterilních podmínkách.  

Přesto však nejsou extrémofily, především v kontextu produkce PHA, dostatečně 

prozkoumány. Proto se tato práce zaměřuje na studium produkce PHA pomocí vybraných 

sbírkových halofilních mikroorganismů, ale také na izolací termofilních producentů PHA 

z přírodních konsorcií.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Polyhydroxyalkanoáty 

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) jsou biodegradabilní a biokompatibilní polymery, které jsou 

syntetizovány ve formě intracelulárních granulí širokým spektrem bakterií a některými zástupci 

archea [1; 2]. Mikroorganismům granule PHA slouží jako zásobní zdroj uhlíku a energie a také 

navyšují robustnost bakteriálních buněk vůči řadě stresových faktorů [3]. PHA nezatěžují 

životní prostředí, navíc je lze považovat za alternativu k některým plastům vyráběných z ropy, 

protože mají vhodné chemické i fyzikální vlastnosti. Další výhodou PHA je výroba 

z obnovitelných, případně i odpadních surovin nebo vedlejších produktů. PHA lze využít 

na výrobu nádob, lahví a jiných obalů [4]. Díky jejich biologické rozložitelnosti je lze použít 

také v medicíně jako vstřebatelné chirurgické nitě či ve farmaceutickém průmyslu jako nosiče 

aktivních látek nebo hormonů v léčivech [5]. Právě biodegradabilita je jejich největší výhodou, 

která by mohla snížit znečištění a akumulaci odpadů vyrobených z nerozložitelných plastů [6]. 

Dnes známe asi 150 různých typů monomerů, které mohou být inkorporovány do struktury 

PHA [7]. Z chemického hlediska se jedná o lineární polyestery hydroxykyselin. PHA můžeme 

rozdělit podle počtu uhlíku v monomerní jednotce. První skupinou jsou takzvané scl-PHA 

(short chain length) neboli PHA s krátkým řetězcem, které mají v monomeru 3 až 5 uhlíků 

a jedním ze zástupců je například poly(3-hydroxybutyrát), který je nejvíce rozšířeným 

a nejznámějším zástupcem z PHA polymerů. Druhá skupina PHA obsahuje v monomerní 

jednotce 6 až 14 uhlíků v monomeru a nazývá se mcl-PHA (medium chain length) neboli PHA 

se středně dlouhým řetězcem, mezi zástupce této skupiny patří například homopolymery 

poly(3-hydroxyhexanoát), poly(3-hydroxyoktanoát) a heteropolymer poly(3-hydroxyhexanoát-

co-3-hydroxyoktanoát) [8]. Obě skupiny se liší svými vlastnostmi. Scl-PHA mají obecně 

vysoký stupeň krystalinity, a tudíž jsou tuhé a křehké, zatímco mcl-PHA mají nízký stupeň 

krystaličnosti a jedná se o elastické materiály. Liší se také teplotou tání, která je obecně u mcl-

PHA výrazně nižší než u scl-PHA. Obecně je vysoká teplota tání většiny scl-PHA považována 

za technologickou nevýhodu, protože teplotní okno pro tavení materiálu bez jeho degradace je 

velice úzké. Například homopolymer 3-hydroxybutyrátu má teplotu tání okolo 170 °C a jeho 

degradace začíná okolo 200 °C [9; 10]. Další skupinou jsou takzvané lcl-PHA, tedy 

polyhydroxyalkanoáty s dlouhým řetězcem. Monomer má více než 14 uhlíků, avšak tento typ 

je neobvyklý a málo prostudovaný [11]. 

2.1.1. PHA syntázy 

PHA syntázy (PhaC) jsou klíčové enzymy při syntéze polyhydroxyalkanoátů. 

Zprostředkovávají polykondenzaci hydroxyalkanových monomerů do polymeru. PHA syntázy 

se mohou dělit na základě jejich podjednotkové kompozice, substrátové specifity, primární 

struktury a na základě kinetiky a mechanismu katalýzy do čtyř tříd [12]. 

PHA syntázy první třídy jsou reprezentovány charakteristickou PHA syntázou modelové 

bakterie Cupriavidus necator (dříve známá také jako Ralstonia eutropha, Wautersia eutropha 



7 

 

a Alcaligenes eutrophus). Tato třída enzymů má pouze jednu podjednotku, avšak je katalyticky 

aktivnější ve formě dimeru. Jedna podjednotka má molekulovou hmotnost od 60 do 73 kDa a je 

specifická pro biosyntézu scl-PHA. Z toho důvodu jsou jeho cílovým monomerem 3–5 uhlíku 

dlouhé 3-, 4- nebo 5-hydroxyalkanoáty. Nicméně i některé PHA syntázy třídy I mohou 

katalyzovat inkorporaci 3-hydroxyhexanoátu do struktury polymeru (např. Rhodospirullum 

rubrum či Aeromonas caviae)  [13; 14]. 

PHA syntázy třídy II také obsahují jednu podjednotku o velikosti 60–65 kDa (kódovaná 

geny phaC1, phaC2), která polymeruje monomery za vzniku mcl-PHA. Tento typ PHA syntázy 

je charakteristický pro bakterie rodu Pseudomonas (např. Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas oleovorans)[13;15–17]. 

Enzymy třídy III jsou tvořeny dvěma podjednotkami (podjednotka C = PhaC a podjednotka 

E = PhaE) o molekulové hmotnosti přibližně 40 kDa. Podjednotka PhaC má podobné 

aminokyselinové složení jako PHA syntázy třídy I a II. PhaE nevykazuje žádnou sekvenční 

podobnost s ostatními PHA syntázami. Touto třídou enzymů jsou tvořeny 

polyhydroxyalkanoáty o velikosti 3 až 5 uhlíků (scl-PHA). Třetí třída byla objevena u halofilní 

bakterie Allochromatium vinosum, vyskytuje se však také u sinic či halofilních archeí jako jsou 

například archea rodu Haloferax či Haloarcula [14; 16; 18]. 

PHA syntázy třídy IV jsou charakteristické pro kmeny Bacillus sp. a tvoří je dvě různé 

podjednotky PhaC a PhaR. Liší se i molekulárními hmotnostmi, kdy PhaC podjednotka má 

40 kDa, zatím co PhaR je poloviční (20 kDa). PHA syntázy čtvrté třídy jsou velmi rozmanité 

a lze je rozdělit do několika podskupin. Nejčastěji dochází k syntéze PHA s krátkým 

řetězcem [14; 18–20]. 

2.2. Způsoby identifikace PHA u bakterií 

Při hledání nových producentů PHA, což byla jedna z klíčových aktivit této disertační práce, je 

důležitá identifikace PHA pozitivních buněk nebo kolonií, převážně pak ve směsných 

bakteriálních kulturách a konsorciích. Důležitým faktorem je potom rychlá a snadná 

identifikace dané kolonie, která produkuje PHA. Existuje několik způsobů identifikace PHA 

přímo v buňce bakterie bez nutnosti extrakce polymeru z bakteriální biomasy [12]. 

2.2.1. Infračervená spektrometrie 

Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR) je rychlá metoda sloužící 

k identifikaci a případně také kvantifikaci PHA nejen ve směsných kulturách. Oproti 

klasickému stanovení PHA pomocí plynové chromatografie se jedná o rychlou metodu. Mezi 

její další výhody patří malé množství vzorku či absence jakýchkoli rozpouštědel [21]. Avšak 

její nevýhodou je citlivost metody k vodě, která vykazuje široký absorpční pás. Proto 

ve spektrech interferuje s řadou látek včetně PHA. Z toho důvodu je nutné vzorek před analýzou 

vysušit a tím dojde i k usmrcení bakterií. 
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Při analýze PHA dochází k intenzivnímu vstřebávání v pásech okolo 1724 cm-1, kde dochází 

k absorpci C=O skupinami, které jsou pro PHA charakteristické. Doprovodné pásy jsou 

umístěny v blízkosti 1280 a 1165 cm-1, kde se jedná o esterové vazby [22]. Porovnání spekter 

bakteriální biomasy, ve které je nebo není přítomen polyester P(3HB), je zobrazeno 

na obrázku 1. Černé šipky ukazují na charakteristické pásy pro identifikaci PHA v bakteriální 

biomase. 

 

Obrázek 1: Porovnání spekter bakteriální biomasy naměřené pomocí FTIR. Zelená linka ukazuje 

spektrum bakteriální biomasy obsahující P(3HB), červená pak spektrum pro bakteriální biomasu bez 

P(3HB). Černé šipky ukazují na charakteristické pásy pro stanovení PHA v bakteriální biomase. 

2.2.2. Molekulární techniky 

Pomocí molekulárních technik lze zjistit na úrovni genotypu, zda daný mikroorganismus má 

potenciál produkovat PHA. Neberou však v potaz, zda je daný gen aktivní či nikoli 

nebo v jakém množství a za jakých kultivačních podmínek bude PHA syntetizováno. 

Pomocí molekulárních technik se nejčastěji stanovují či hledají geny kódující klíčové enzymy 

biosyntézy PHA, především pak PHA syntázy. Kvantifikace exprese genů zapojených 

do biosyntézy PHA lze realizovat pomocí polymerázové řetězové reakce s reverzní 

transkripcí (RT-qPCR) [23]. Mezi nejčastější molekulární metody patří Southernův přenos, 

fluorescenční in situ hybridizace (FISH) či PCR metoda. 

2.3. Extrémofilní mikroorganismy 

Extrémofilní mikroorganismy jsou organismy, které žijí v extrémních podmínkách prostředí. 

Jedná se o horké prameny, sopečné povrchy, podmořské průduchy, zasolená jezera či půdy 

a podobně. Některé mikroorganismy jsou dokonce schopny snášet více těchto extrémů, potom 

o nich hovoříme jako o polyextrémofilních mikroorganismech [24–26]. Rozdělení 

extrémofilních mikroorganismů zobrazuje tabulka 1. 
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Tabulka 1: Rozdělení extrémofilních mikroorganismů [24–26] 

Extrémní 

podmínky  
Označení Optimum Příklad 

Teplota 

hypertermofilní > 80 °C 
Pyrolobus fumarii 

(113 °C) 

termofilní 
45/55/60 až 

80 °C  
Synechococcus lividis 

psychrofilní <15 °C rod Micrococcus 

Salinita halofilní 2–5 M NaCl rod Halomonas 

pH 

alkalifilní > 9 rod Spirulina 

acidofilní <2–3 Cyanidium caldarium 

Tlak piezofilní/ barofilní > 0,1 MPa Shewanella benthica 

Vysušení xerofilní bezvodé Artemia salina 

Chemické 

extrémy 

kapnofilní čistý CO2 Cyanidium caldarium 

metalofilní 
 (Zn, Co, Cd, Hg, 

Pb) 

rody Ralstonia, 

Cupriavidus 

Radiace radiorezistentní  Deinococcus radiodurans 

Extrémofilní mikroorganismy mají široké využití. Nejčastěji se používají k produkci 

enzymů – extrémozymů, které mají požadované vlastnosti a stabilitu i při vysoké teplotě či 

velmi nízkém pH apod. Například použití termostabilní DNA polymerázy z bakterie Thermus 

aquaticus umožnilo rozvoj polymerázové řetězové reakce a molekulárních technologií [24].  

Použití extrémofilů má také výhody s ohledem na samotný biotechnologický proces. Díky 

extrémním podmínkám kultivace se snižuje riziko kontaminace mezofilními kmeny a nároky 

na sterilizaci systémů, což má pozitivní dopad na snížení nákladů výroby. Vzhledem 

ke sníženému riziku kontaminace je možné využít výhodné kontinuální nebo semi-kontinuální 

kultivační strategie [24–26]. Při biotechnologickém využití termofilů se navíc snižují náklady 

na chlazení a jejich vyšší teplota kultivace pozitivně ovlivňuje rozpustnost produktů a substrátu. 

Při použití termofilů například k výrobě ethanolu, se snižují náklady na získávání produktu, 

protože již při kultivaci okolo 70 °C dochází k těkání produktu, který je následně možné 

kontinuálně jímat v kondenzátorech. Výrazně se tak snižuje toxický efekt produktu během 

fermentace [27; 28]. Mezi extrémofilními organismy se také objevují producenti PHA. Největší 
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potenciál produkce PHA extrémofilními mikroorganismy mají halofilní bakterie či archea nebo 

termofilní bakterie [29; 30]. 

Průmyslová biotechnologie příští generace (NGIB z anglického Next Generation Industrial 

Biotechnology) je založena na bioprodukci s nižšími náklady a tím i vyšší 

konkurenceschopností. Snížení nákladů umožňuje právě použití extrémofilů, protože mimo jiné 

lze produkce provádět v otevřených nesterilních podmínkách. NGIB také zahrnuje snížení 

spotřeby pitné vody či energie, upřednostňuje kontinuální výrobní procesy a využívá levné 

odpadní zdroje uhlíku [31; 32]. Obohacení směsných bakteriálních kultur o bakterie 

produkující PHA  

Existuje mnoho rodů bakterií, které jsou schopny syntetizovat PHA a které jsou uchovány jako 

čisté izoláty. Tyto čisté kultury se používají pro průmyslovou výrobu PHA. Kromě čistých 

kultur se pro výrobu také používají rekombinantní bakterie, které poskytují určité výhody jako 

je vysoká hustota buněk, rychlý růst či nadprodukce PHA. Jako rekombinantní bakterie 

pro výrobu PHA se používají například Escherichia coli nebo Cupriavidus necator  [33–35]. 

Avšak i genetické vylepšení bakteriálního kmene, nese s sebou jisté nevýhody. Výhodnější 

potřeby na krmení či snížení ekonomických nákladů snížením sterilizace zařízení poskytuje 

použití smíšené bakteriální kultury [34].  

V posledních letech roste zájem o použití směsných kultur pro výrobu PHA. Jako vhodné 

směsné kultury jsou označovány směsná mikrobiální konsorcia, která jsou schopna významné 

akumulace PHA, přičemž se využívají speciální kultivační postupy, které favorizují růst PHA 

produkujících bakterií a akumulaci PHA. Pro využití směsných kultur pro výrobu PHA se 

nejdříve provádí jejich obohacení o bakterie produkující PHA[35].   
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3. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VÝSLEDKY A JEJICH DISKUSE 

3.1. Produkce PHA na odpadním fritovacím oleji pomocí vybraných zástupců rodu 

Halomonas  

Prvními extrémofilními mikroorganismy, u nichž byla v rámci této disertační práce studována 

produkce PHA byly halofilní mikroorganismy. Jedná se o mikroorganismy, které se adaptovaly 

na vyšší osmotický tlak prostředí. Celkové využití halofilních bakterií v biotechnologickém 

průmyslu nese řadu výhod, mezi které patří především snížení nákladů biotechnologického 

procesu díky možnosti využití mořské vody, snížení rizika kontaminace či koprodukce další 

využitelných metabolitů. Některé halofilní prokaryotní mikroorganismy jsou schopny produkce 

polyhydroxyalkanoátů [36]. Podle některých studií se zdá, že schopnost produkce PHA je 

dokonce jednou ze strategií buněk, jak se vyrovnat s osmotickým tlakem prostředí a je tedy 

součástí adaptační strategie některých halofilů [30; 37]. Využití halofilních bakterií k produkci 

intracelulárního produktu, jako jsou právě PHA, nese i řadu výhod spojených například s izolací 

finálních produktů – bakteriální buňky je možné snadno dezintegrovat s využitím hypotonické 

lyze. Mezi halofilními mikroorganismy existuje celá řada producentů PHA, jako je například 

Haloferax mediterranei [38–40], Halogeometricum borinquense [41], Yangia sp. ND199 [42] 

nebo také halofilní Bacillus megaterium H16 [43]. Mezi další halofilní producenty PHA patří 

také bakterie rodu Halomonas [44–46]. Produkce PHA byla například popsána pro Halomonas 

halophila [47], Halomonas bluephagenesis [48; 49], Halomonas boliviensis [44; 50], 

Halomonas campisalis [51] či Halomonas nitroreducens [52]. Ve většině případů byl jako zdroj 

uhlíku pro produkci využit cukernatý substrát. Žádná práce se systematicky nevěnovala využití 

halofilních mikroorganismů k produkci PHA z odpadních olejů případně jiných lipidických 

substrátů. Přitom právě odpadní fritovací oleje a další levné/odpadní lipidické substráty jsou 

obecně považovány za velice slibné suroviny pro výrobu PHA[53]. Odpadní fritovací olej je 

vhodnou surovinou k produkci PHA například pomocí mezofilní bakterie Cupriavidus necator 

H16 [54].  

Z české sbírky mikroorganismů bylo vybráno 9 druhů rodu Halomonas a to H. halophila 

CCM 3662, H. hydrothermalis CCM 7104, H. axialensis CCM 7103, H. elongata CCM 3756, 

H. neptunia CCM 7107, H. organivorans CCM 7142, H. salina CCM 4361, H. meridiana CCM 

7105 a H. halmophila CCM 2833. U bakterie H. halophila CCM 3662 byla již produkce PHA 

popsána [47], avšak její produkce PHA na oleji nebyla dosud studována. Vybrané druhy rodu 

Halomonas byly nejprve v rámci standardní baňkové kultivace testovány, zda jsou schopny 

utilizovat olej a současně produkovat PHA (Obrázek 2).  
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Obrázek 2: Screening vybraných druhů rodu Halomonas při kultivaci na oleji. Koncentrace 

biomasy a PHA uvedena v g/l v závislosti na jednotlivém rodu bakterie. Výsledky kultivace jsou brány 

po 72 hodinách kultivace v produkčním médiu s 20 g/l oleje, chybové úsečky zobrazují směrodatnou 

odchylku paralelních měření. 

Z testovaných druhů byly schopny utilizace oleje a nárůstu biomasy na oleji jako jediném 

zdroji uhlíku všechny testované druhy. Avšak významnější produkce PHA na tomto zdroji 

uhlíku vykazovaly pouze tři, a to H. hydrothermalis, H. neptunia a H. organivorans. Obsahu 

PHA nad 20 % hmotnosti suché biomasy dosáhly pouze H. hydrothermalis (23,8 % PHA) 

a H. neptunia (23,4 % PHA). Tyto bakterie se na základě prvního screeningového experimentu 

jevily jako vhodní kandidáti na produkci PHA na oleji, proto u nich byla produkce PHA 

na odpadním fritovacím oleji dále studována a optimalizována.  

Nejdříve vzhledem k jejich halofilnímu charakteru byla optimalizována koncentrace soli 

v minerálním médiu. Množství soli ovlivňuje nejen růst biomasy, ale také množství PHA. 

Testované koncentrace chloridu sodného byly 40, 60, 80 a 100 g/l, výsledky experimentu jsou 

prezentovány na obrázku 3.   
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Obrázek 3: Vliv koncentrace soli na růst a produkci H. hydrothermalis a H. neptunia. Graf 

závislosti biomasy a PHA uvedené v g/l na jednotlivých koncentracích chloridu sodného pro testované 

bakterie. Výsledky kultivace jsou brány po 72 hodinách kultivace v produkčním médiu s 20 g/l oleje, 

chybové úsečky zobrazují směrodatnou odchylku paralelních měření. 

Při počátečním screeningu produkčního potenciálu halofilních bakterií, byla koncentrace 

chloridu sodného pro oba vybrané producenty shodná a to 81 g/l. Tuto koncentraci soli uváděla 

jako optimální Česká sbírka mikroorganismů (CCM), ze které byly bakterie pořízeny. Vliv 

koncentrace soli na nárůst biomasy a PHA je zřejmý u obou producentů. H. hydrothermalis 

dosahuje nejvyššího výtěžku biomasy i PHA u koncentrace soli 40 g/l (Obrázek 3), kdy PHA 

dosahovaly téměř 62 % hmotnosti suché biomasy. Bakterie H. neptunia dosahovala podobných 

nárůstů biomasy a výtěžků PHA při koncentracích 40, 60 a 80 g/l. Nejvyššího zastoupení PHA 

v biomase dosáhla při koncentraci chloridu sodného 60 g/l v minerálním médiu a to 55 % PHA 

hmotnosti suché biomasy. Pro další experimenty byly používány již koncentrace chloridu 

sodného 40 g/l pro H. hydrothermalis a 60 g/l pro H. neptunii1. 

3.2. Izolace termofilních producentů polyhydroxyalkanoátů z přírodních vzorků 

Další slibnou skupinou extrémofilů jsou termofilní mikroorganismy. Jedná se o organismy, 

které přežívají, žijí a prosperují ve vyšších teplotách. Přirozených míst, kde se termofily 

vyskytují, je mnoho. Jedná se především o různé geotermální průduchy, horké prameny 

a podobně [24]. Tyto organismy skrývají velký biotechnologický potenciál. Díky životu 

v extrémních podmínkách jsou například jejich proteiny a enzymy adaptovány k vysokým 

teplotám, proto mají široké uplatnění jako termostabilní látky [55]. Průmyslovou biotechnologii 

založenou na extrémofilních mikroorganismech, která je schopna konkurovat běžné výrobě, 

označil profesor Chen a jeho tým za průmyslové biotechnologie nové generace. Tyto 

 

1 PERNICOVA, I., D. KUCERA, J. NEBESAROVA, M. KALINA, I. NOVACKOVA, M. KOLLER a S. 

OBRUCA. Production of polyhydroxyalkanoates on waste frying oil employing selected Halomonas strains. 

Bioresource Technology [online]. 2019, 292. ISSN 09608524. Dostupné z: doi:10.1016/j.biortech.2019.122028 
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biotechnologické procesy nové generace využívají například termofilní bakterie. Díky 

extrémním podmínkám dochází ke snížení rizika kontaminace, a tím může být snížena cena 

biotechnologického procesu a zvýšena konkurenceschopnost produktu [31].  

Polyhydroxyalkanoáty jsou nadějným polymerem, který je biokompatibilní a v přírodě 

rozložitelný. Jejich výroba je navíc založena na obnovitelných zdrojích [56]. Avšak jejich 

produkce u termofilních mikroorganismů není příliš popsána. Produkce PHA u termofilů je 

velmi málo prozkoumána a byla potvrzena jen v několika případech, například u bakterie 

Chelatococcus sp. MW10 [57], Caldimonas taiwanensis [58], Thermus thermophilus [59] či 

Bacillus shackletonii K5 [60]. Proto jsme se zaměřili na izolaci nových termofilních producentů 

PHA z přírodních vzorků pomocí několika izolačních technik. 

3.2.1. Aerobní dynamické krmení 

Aerobní dynamické krmení (ADK) je bioinženýrská strategie řízení směsných mikrobiálních 

konsorcií, jehož cílem je obohacení konsorcia o producenty PHA. Aerobní dynamické krmení 

je cyklicky se opakující kultivace, kde dochází ke střídání fáze bohaté na živiny (feast) a fáze 

limitace živinami (famine). ADK nachází především uplatnění při nesterilní produkci PHA 

z různých odpadních surovin pomocí směsných bakteriálních kultur PHA [61; 62]. Nicméně 

lze principiálně tento postup využít také k izolaci PHA producentů.  

Z tohoto důvodu bylo ADK v práci použito pro izolaci PHA produkujících termofilních 

bakterií ze vzorků aktivovaného kalu. Aktivovaný kal byl poskytnut ČOV v Bystřici pod 

Hostýnem, která je v rámci ČR unikátním provozem využívajícím termofilní biologické čištění 

odpadních vod. Kal je zde aktivován při teplotách 50 až 60 °C, a proto lze předpokládat, že 

obsahuje vysoký podíl termofilních a termotolerantních mikroorganismů. Jako zdroj uhlíku byl 

v našem experimentu použit acetát sodný, jedná se o relativně snadno utilizovatelný zdroj 

uhlíku, který vedl při použití v rámci ADK ve směsných mezofilních kulturách až k produkci 

65 % P(3HB) [35]. Dále byly vyzkoušeny i náročnější zdroje uhlíku jako xylóza, laktóza či 

kyselina palmitová. Motivací zařazení těchto substrátů bylo vyizolovat PHA produkující 

termofilní bakterie schopné konverze těchto substrátů na PHA. Avšak již v 9. cyklu se ukázalo, 

že tyto složitější zdroje uhlíku nejsou vhodným zdrojem uhlíku pro ADK. Biomasa se ve třetím 

cyklu pro laktózu a kyselinu palmitovou pohybovala okolo 0,35 g/l, pro xylózu jen okolo 

0,14 g/l. Při použití laktózy byly ve třetím cyklu naměřeny necelé 3 % P(3HB). U xylózy 

a kyseliny palmitové nebylo detekováno žádné množství P(3HB). Při využití složitějšího zdroje 

uhlíku nebyla již po 9. cyklu detekována biomasa, a proto byl pokus ukončen.  

Selekce PHA produkujících bakterií za využití acetátu sodného však byla úspěšnější 

(Obrázek 4). Biomasa již ve třetím cyklu stoupla na 0,5 g/l a naměřené množství PHA bylo 

okolo 10 % ze suché hmoty biomasy. Množství biomasy víceméně rostlo až do ukončení 

pokusu. Množství PHA bylo proměnlivé a bylo ovlivněno především časem odběru v cyklu 

aerobního dynamického krmení. PHA slouží jako zdroj uhlíku a energie a jsou produkovány 

při nadbytku uhlíku [63] a limitaci například fosforu či dusíku. Proto například v 7. a 19. cyklu, 

kdy byl odběr udělán dvakrát během jednoho cyklu, a to na začátku a v půlce první fáze v době 

dostatku živin, je množství PHA odlišné. Při prvním odběru, který byl proveden po fázi 
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sedimentace a 12 hodin od přidání zdroje uhlíku, bylo detekováno pouze nízké množství PHA. 

Ve druhém odběru, který již byl po přidání zdroje uhlíku, což v aerobní fázi cyklu vede 

k navýšení množství PHA v buňce, bylo opravdu zaznamenané vyšší množství PHA. PHA poté 

slouží jako zdroj uhlíku a energie v době chudé na živiny, popřípadě v sedimentační fázi chudé 

i na kyslík. Pokus byl ukončen po 19. cyklu aerobního dynamického krmení, kdy biomasa 

dosahovala téměř 3 g/l a množství PHA bylo okolo 12 %. Veškeré detekované PHA byly 

tvořeny pouze polymerem složeným z 3HB.  

V literatuře je popsáno, že při práci v sekvenačním vsádkovém reaktoru s mezofilními 

směsnými kulturami lze dosáhnout stabilní produkce až 53 % P(3HB) za využití acetátu 

sodného jako zdroje uhlíku při aerobním dynamickém krmení po dobu 30 dní. Při prodloužení 

celkové doby na dva měsíce produkce stoupla až na 79 % P(3HB), což vede k zefektivnění 

pro komerční procesy [64].  Použití ADK v sekvenačních reaktorech po dobu jednoho roku 

vedlo také k navýšení množství P(3HB) u směsných kultur téměř na 74 %. Takto vysoké 

množství polymeru je srovnatelné s produkcí pomocí čistých bakteriálních kultur [61]. 

 

Obrázek 4: Aerobní dynamické krmení termofilní směsné kultury – zdroj uhlíku acetát sodný. 

Graf závislosti biomasy v g/l a množství PHA v % na fázi a počtu cyklu aerobního dynamického 

krmení, teplota kultivace 60 °C. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku.  

ADK je tedy velice efektivním nástrojem umožňujícím obohacení směsného mezofilního 

bakteriálního konsorcia o PHA producenty, nicméně u termofilního konsorcia je podle našich 

výsledků a zkušeností situace výrazně složitější. Bakteriální kultura po ukončení 19. cyklu (kdy 

obsah PHA v biomase dosáhl svého maxima) byla rozetřena na agarovou plotnu a vybrané 

kolonie byly pomocí sekvenace 16S rRNA přibližně taxonomicky zařazeny. Většina kolonií 

byla určena jako polymikrobiální, i když na agarové plotně se jevily jako čisté kolonie. Izolát 

ADK 3 byl určen jako Tepidiphilus sp. s podobností 81,80 %. Tato bakterie se řadí do kmene 

Proteobacteria a třídy Hydrogenophilalia. Johnson a kolektiv při sekvenaci izolátu z ADK 

v sekvenačním reaktoru zařadily izoláty do stejného kmene, avšak třídy 

Gammaroteobacteria [64].  
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Rod Tepidiphilus je gram negativní nesporulující bakterie. Jedná se o termofilní rod 

s optimální teplotou růstu okolo 50 °C. Je aerobní, avšak je schopen anaerobního růstu 

v přítomnosti dusičnanů [65; 66]. Produkce PHA u tohoto rodu nebyla doposud příliš popsána. 

Bohužel viabilitu izolátu ADK 3 se nepodařilo udržet, a proto nebylo možné podrobně 

prostudovat jeho PHA produkční potenciál. Na základě bioinformačních údajů bylo zjištěno, 

že zástupce tohoto rodu bakterie Tepidiphilus thermophilus DSM 27220 obsahuje PHA 

syntázu [67]. Proto byla schopnost produkovat PHA u rodu Tepidiphilus zkoumána právě 

pomocí bakterie Tepidiphilus thermophilus DSM 27220. Celkově je možné konstatovat, že 

schopnost produkovat PHA byla potvrzena jak na úrovni genotypu, tak fenotypu. Avšak 

produkce PHA se nezdá být z biotechnologického hlediska příliš atraktivní. Celkově bakterie 

vykazovala velice malé výtěžky biomasy i PHA (obsah PHA do cca 10 % hmotnosti suché 

biomasy) a další slabinou této bakterie je velice omezené spektrum substrátů, které dokáže 

utilizovat. Jedná se především o krátké organické kyseliny (acetát, propionát atd.), naopak 

sacharidy ani lipidy nedokáže tato bakterie prakticky vůbec využít ke svému růstu. Proto nebyla 

této bakterii věnována další pozornost.      

3.2.2. Izolace pomocí změn osmotického tlaku 

Lze tedy předpokládat, že aerobní dynamické krmení není vhodné jako izolační metoda vedoucí 

k získání termofilních producentů schopných produkce PHA. Proto byla zvolena alternativní 

originální strategie pro izolaci termofilních producentů PHA.               

Je známo, že přítomnost PHA granulí v buňkách pomáhá zvyšovat míru přežití bakterií 

při vystavení osmotickému stresu, ať už navýšení osmotického tlaku v hypertonickém 

prostředí [68] či nižšímu tlaku v hypotonickém prostředí [37]. Na základě této osmoprotektivní 

funkce PHA byla navržena nová izolační metoda. Přírodní vzorek (kompost, kal) byl smíchán 

s minerálním médiem a daným zdrojem uhlíku a byla provedena kultivace tak, aby došlo 

k maximální možné akumulaci PHA u přítomných producentů. Poté následoval selekční krok 

využívající osmotickou změnu tlaku znázorněnou na obrázku 5. Kultura byla nejprve vystavena 

hypertonickému prostředí, které představoval roztok chloridu sodného o koncentraci 100 g/l. 

Následným promytím v destilované vodě byly buňky vystaveny hypotonickému prostředí. 

Na závěr byly vysety na agarové plotny. Pro eliminaci náhodného výběru pozitivních kolonií 

byl zařazen další krok, a to detekce PHA pomocí ATR-FTIR, kdy část narostlé kolonie byla 

nanesena na krystal ATR-FTIR a bylo detekováno PHA.  
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Obrázek 5: Schéma selekce PHA produkujících bakterií pomocí změn osmotického tlaku 

Po vysušení a změření vzorku, které trvalo 2 až 3 minuty, bylo možné detekovat 

charakteristické absorpční pásy polyesterů při 1 734 cm-1 (C=O vazby) a 1 180 cm-1 (C-O-C 

vazby) a zvýšené absorpce v oblasti 1 050 cm-1 (C-C-O) [69]. Při pozitivní odezvě byla kolonie 

nanesena na novou agarovou plotnu a po nárůstu byla převedena do submerzního média a poté 

uchována ve formě kryozkumavky v 10% glycerolu při –80 °C.  

Při testování této metody byl počet životaschopných kolonií před osmoselekcí u vzorku 

aktivovaného kalu z čistírny odpadních vod Brno-Modřice za využití glycerolu jako zdroje 

uhlíku 1,29 · 1010 na ml. Po osmoselekci klesl počet životaschopných kolonií na 6,6 · 108 na ml. 

Zato se však zvýšil poměr PHA pozitivních kolonií ku negativním, a to z 1:14 na 8:7. Takže 

pravděpodobnost výběru PHA pozitivní kolonie se znásobila téměř 8krát. Tzv. osmoselekce 

tedy sloužila k selekci a obohacení konsorcia o producenty PHA, pomocí rychlé a snadné 

detekce díky ATR-FTIR bylo možné určit PHA pozitivní kolonie2. Přehled účinnosti 

osmoselekční metody znázorňuje tabulka 2. 

Tabulka 2: Porovnání účinnosti osmoselekční metody k izolaci PHA produkujících termofilních 

bakterií 

 Před 

osmoselekcí 

Po 

osmoselekci 

CFU na ml 1,29 · 1010 6,6 · 108 

PHA pozitivní kolonie : PHA negativní kolonie 1:14 8:7 

% pozitivních kolonií ze všech testovaných 

kolonií 
7 53 

 

2 PERNICOVA, I., I. NOVACKOVA, P. SEDLACEK, X. KOURILOVA, M. KOLLER a S. OBRUCA. 

Application of osmotic challenge for enrichment of microbial consortia in polyhydroxyalkanoates producing 

thermophilic and thermotolerant bacteria and their subsequent isolation. International Journal of Biological 

Macromolecules [online]. 2020, 144, 698-704. ISSN 01418130. Dostupné z: doi:10.1016/j.ijbiomac.2019.12.128 
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Navržený izolační protokol byl použit na selekci PHA pozitivních kolonií ze vzorku 

aktivovaného kalu z čistírny odpadních vod Brno-Modřice a kompostu z centrální kompostárny 

Brno. První selekce bakterií byla provedena na různých zdrojích uhlíku. Jednalo se o glukózu, 

glycerol, kyselinu levulovou a γ-butyrolakton. Teplota kultivace i izolace byla 50 °C. Avšak 

v případě kyseliny levulové a γ-butyrolakton nebyly nalezeny žádné PHA pozitivní kolonie ani 

u jednoho ze vzorků kompostu nebo kalu. Celkový nárůst biomasy byl před „osmoselekcí“ 

malý a obsah PHA se pohyboval do 2 % hmotnosti suché biomasy. Zato glukóza a glycerol 

v případě aktivovaného kalu se ukázaly jako vhodné zdroje uhlíku pro selekci PHA 

produkujících bakterií. Před osmoselekcí bylo ve vzorku s glukózou naměřeno kolem 8 % PHA 

a ve vzorku s glycerolem dokonce 16 % PHA na suchou hmotu biomasy. Jednalo se výhradně 

o P(3HB). Ze vzorku aktivovaného kalu bylo celkově vyizolováno přibližně 40 PHA 

pozitivních kolonií, které byly číselně označeny. Izoláty s označením 1 až 28 byly vyizolovány 

za využití glukózy a izoláty získané za použití glycerolu byly označeny 29 až 40. V případě 

vzorků z kompostu byly celkové PHA před osmoselekcí, za využití glukózy jako zdroje uhlíku, 

velmi nízké, nedosahovaly ani 2 %, zato u vzorků kompostu na glycerolu jako zdroje uhlíku 

byl obsah PHA před osmoselekcí 17 % hmotnosti suché biomasy. I přesto bylo ze vzorku 

kompostu na glycerolu vyizolováno pouze 5 pozitivních kolonií. Izoláty nesly označení H1, 

H2, H3 a K1 a K2.  Všechny izoláty byly přesazeny na nové misky. Některé z izolátů ani po 48 

hodinách kultivace při 50 °C na minerálním médiu a daným zdrojem uhlíku, na kterém byly 

izolovány, nenarostly. Kolonie, které narostly, byly přeočkovány do submerzního média a byly 

uchovány ve formě kryozkumavek.  

Selekce PHA produkujících bakterií pomocí osmoselekce byla využita i při izolaci bakterií 

z dalších vzorků kompostu z kompostárny Brno a kompostárny Blansko, a také z aktivovaného 

kalu z čistíren odpadních vod Brno-Modřice a Bystřice pod Hostýnem odebíraných na podzim 

roku 2019. Jako zdroje uhlíku pro selekci byla vybrána glukóza o koncentraci 20 g/l, glycerol 

20 g/l a γ-butyrolakton 8 g/l. Na základě předchozích výsledků byl glycerol vyhodnocen jako 

vhodný zdroj uhlíku pro selekci PHA produkujících bakterií. Proto ve snaze najít 

polyextrémního producenta PHA, který by byl halofilní termofil, bylo také použito jako zdroj 

uhlíku 20 g/l glycerolu s 40 g/l NaCl.  Současně byly testovány i tři různé teploty kultivace a to 

50, 60 a 70 °C. Těchto 48 kombinací bylo podrobeno osmoselekci a následné detekci PHA 

produkujících bakterií pomocí ATR-FTIR. 

3.2.2.1 Taxonomická charakterizace izolátů 

Jednotlivé izoláty byly taxonomicky zařazeny na základě sekvence genu 16S rRNA. Díky 

znalosti sekvence malé ribozomální podjednotky (pro prokaryota 16S rRNA) lze daný 

organismus přibližně identifikovat a klasifikovat [70].  Sekvence genu se následně porovnají 

s databází mikroorganismů (například blast.ncbi.nlm.nih.gov) a daný izolát se taxonomicky 

zařadí. Se shodou nad 97 % lze daný organismus zařadit na rodové i druhové úrovni [71], 

v rozmezí pod 95 % do 80 % na úrovni rodu, pokud je shoda nižší, lze daný organismu zařadit 

pouze na úrovni čeledi či pouze řádu [72; 73]. K úplnému korektnímu taxonomickému zařazení 

je však potřeba využití více metod a kombinace genotypických a fenotypických přístupů [74; 

75].  
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Mezi izolovanými bakteriemi se vyskytovaly jak gram negativní, tak gram pozitivní 

bakterie. Z taxonomického hlediska lze dané izoláty rozdělit do dvou kmenů či oddělení, a to 

kmen Proteobacteria, který je zastoupen pouze minimálně, a Firmicutes, kde všechny ostatní 

izoláty patří do třídy Bacilli. Schéma taxonomického zařazení izolátů zobrazuje obrázek 6.  

Proteobacteria jsou gram negativní bakterie, které zahrnují jak fototrofy, heterotrofy 

i chemolitotrofy. Tento kmen také zahrnuje mnoho známých lidských, živočišných 

i rostlinných patogenů [76]. Izolát s označením 34 byl klasifikován jako Chelatococcus 

composti. Produkce polyhydroxyalkanoátů pomocí bakterií Chelatococcus již byla popsána 

u příbuzných termofilních bakterií Chelatococcus daeguensis [77]  či Chelatococcus sp. 

MW10 [78]. 

 

Obrázek 6: Schéma taxonomického zařazení izolátů získaných pomocí osmoselekce, v závorce je 

uveden počet izolátů spadající do konkrétního rodu. 

 

3.2.3. Testování produkce PHA u vybraných izolátů  

Potenciál produkce PHA byl testován u všech izolátů získaných pomocí osmoselekce. 

Testování probíhalo ve více experimentech. Nejprve byla schopnost produkovat PHA ověřena 

na substrátech použitých pro izolaci jednotlivých kmenů za standardních podmínek. Teplota 

kultivace byla 50 a 60 °C, pouze izoláty, které byly izolovány při 70 °C, byly kultivovány při 

60 a 70 °C. Izoláty izolované z odběrů v roce 2019 byly testovány i na více zdrojích uhlíku, 

jako byl například glycerol, olej či také byla testována schopnost produkce kopolymeru na 1,4-

butandiolu.  

Izoláty, které byly izolovány v roce 2018, měly obecně vyšší výtěžky biomasy, což mohlo 

být způsobeno tím, že produkce probíhala 72 h, zatímco izoláty z roku 2019 byly kultivovány 

pouze 48 h. Avšak pro prvotní screening schopnosti akumulace PHA vliv o něco delší 

kultivační doby zanedbatelný. Produkce PHA byla potvrzena u všech izolátů z roku 2018 při 
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kultivační teplotě 50 °C, kromě izolátu označeného jako 28. Izolát 28 byl pomocí sekvenace 

genu 16S rRNA klasifikován jako polymikrobiální, takže PHA producenta mohla „přerůst“ 

mikrobiální kultura, která není schopna produkce PHA. Izoláty 4, 25 a 31 patří do rodu Bacillus, 

pro které je produkce PHA charakteristická a hojně popsaná [79–81], avšak nebyly schopny 

produkce PHA při vyšší kultivační teplotě. I nárůst biomasy byl znatelně nižší. Jejich optimální 

teplota růstu se bude nejspíše pohybovat okolo nebo pod 50 °C, a bude se spíše jednat 

o termotolerantní bakterie nežli o pravé termofily. Izolát 34 byl schopen produkce PHA 

na glycerolu u obou kultivačních teplot. Jedná se o izolát určený jako Chelatococcus composti. 

U jeho příbuzných kmenů byla produkce PHA již dříve popsána. Například bakterie 

Chelatococcus dauguensis TAD1 byla schopna produkovat okolo 2 g/l P(3HB) na glycerolu při 

50 °C [77]. Také Chelatococcus sp. MW10 byl schopen produkovat P(3HB) [78].  Izoláty 29, 

30, 32, 34 a 35 byly schopny produkce PHA také v obou testovaných teplotách. Ve všech 

případech se jedná o izoláty zařazené pod rod Aneurinibacillus, u kterého byla popsána 

produkce PHA pouze v rámci publikace Z. Y. Xiao a kolektivu [82]. 

Všechny izoláty z roku 2019, které patří do rodu Aneurinibacillus (A4a, A6, A7, A8, A9, 

A21, A22, A23, A25, A26, A27, A28, AFn2, AH24, AH30, F109, F110, M3 a M6), byly 

schopny produkce PHA při 50 °C. Nejvyšších hodnot produkce dosahovaly izoláty A27 

s produkcí 0,78 g/l P(3HB), M3 s produkcí P(3HB) 0,81 g/l a izolát AFn2 s produkcí 1,09 g/l 

P(3HB). Jednalo se o produkci na glukóze jako jediném zdroji uhlíku. Izolát Aneurinibacillus 

sp. XH1 izolovaný z ropného pole byl schopen produkce P(3HB) pouze okolo 0,1 g/l [82]. 

Oproti izolátům zařazených do rodu Aneurinibacillus z roku 2018, byly schopny produkce PHA 

při 60 °C pouze některé izoláty, a to izoláty s označením A22, A25, A27 a AH30, kdy však 

jejich produkce PHA rapidně klesla.  

Produkce PHA při 60 °C byla také zaznamenána u izolátů označených jako A5, tento vzorek 

byl vyhodnocen jako polymikrobiální, ale produkoval P(3HB) v malé míře právě i za zvýšené 

teploty. Izoláty F107 a M4 byly taxonomicky zařazeny jako Bacillus piscis, tyto izoláty byly 

také schopny produkce P(3HB) při obou teplotách. U tohoto druhu ještě nebyla popsána 

produkce PHA.  

Izoláty označené jako M1 a M2, které jsou taxonomicky zařazeny jako Bacillus subtilis, 

nebyly schopny téměř žádné produkce PHA, přitom právě produkce biopolymeru PHA je 

u tohoto druhu hojně popsána a zkoumána [83].  

Izoláty z roku 2019 byly podrobeny detailnějšímu screeningu biotechnologického potenciálu 

produkce PHA. Dalším testovaným zdrojem uhlíku byl glycerol, který byl použit jako jediný 

zdroj uhlíku v koncentraci 20 g/l u všech izolátů bez ohledu na to z jakého uhlíkatého zdroje 

byly získány. Glycerol je hlavním vedlejším produktem při výrobě bionafty. Tím, jak roste 

spotřeba bionafty, tím víc vzniká odpadního glycerolu. Čištění odpadního glycerolu je však 

velmi drahé, proto se hledají alternativní způsoby využití. Jednou z nich je například získávání 

mono, di či triacylglycerolů [84]. Dále je možné využít odpadní glycerol do dřevěných pelet 

[85] nebo může sloužit jako vstupní surovina pro produkci polyhydroxyalkanoátů [86; 87]. 

V rámci screeningu produkce PHA u termofilních izolátů byla také ověřena schopnost 

produkovat kopolymer P(3HB-co-4HB) nebo dokonce samotný P(4HB). Jako zdroj uhlíku 

a zároveň strukturní prekurzor 4HB byl použit 1,4-butandiol v koncentraci 4 g/l. Inkorporace 
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4HB do polymeru vede ke změnám fyzikálních i mechanických vlastností kopolymeru. 

Kopolymery se 4HB jsou výrazně méně krystalické, mají nižší teplotu tání a jsou značně 

flexibilnější než ostatní zástupci scl-PHA. Proto mají vysoký aplikační potenciál v řadě oblastí. 

Za zmínku stojí například využití v oblasti biomedicínských aplikací [8; 88].  Izoláty označené 

jako A2, F103 a F104 nebyly schopny utilizace 1,4-butandiolu. Zato izoláty A1, A3, A3a, F106, 

F107, M1, M2 a M5 byly schopny tento substrát utilizovat. Jejich bakteriální nárůst se 

pohyboval do 0,5 g/l, avšak nebyly schopny produkovat žádné PHA. Izolát označený jako Bz 

byl schopen vyššího bakteriálního nárustů okolo 1,3 g/l, ale také nebyl schopen produkce PHA. 

Tyto izoláty pro přehlednost nejsou uvedeny na obrázku 7, který znázorňuje výsledky 

screeningu schopnosti produkovat kopolymer na 1,4-butandiolu jako jediném zdroji uhlíku. 

Na základě naměřených dat lze konstatovat, že rod Aneurinibacillus je dobrým producentem 

kopolymeru P(3HB-co-4HB). Průměrně je kopolymer složený z více jak 80 mol.% 

z monomeru 4HB. Nejlepších výsledků dosáhl izolát označený jako A26, kdy jeho produkce 

kopolymeru bez jakékoliv optimalizace dosahovala téměř 2 g/l s 87 mol. % 4HB. Tento izolát 

byl klasifikován jako Aneurinibacillus thermoaerophilus. Izolát F105, klasifikován jako 

Bacillus haynesii, a izolát M4 (Bacillus piscis) byly schopny produkce kopolymeru se 

zastoupením 4HB vyšších než 90 mol. %. Dalším slibným producentem, u kterého dosahovalo 

množství PHA až 70 % hmotnosti suché biomasy, byl izolát M7 taxonomicky zařazen jako 

Bacillus shackletonii. Kopolymer zahrnoval více než 80 mol. % monomeru 4HB.  

 

Obrázek 7: Testování potenciálu tvořit kopolymer P(3-hydroxybutyrát-co-4-hydroxybutyrát). 

Kultivace probíhala 48 h při 50 °C na 4 g/l 1,4-butandiolu jako jediném zdroji uhlíku u vybraných 

izolátů. Chybová úsečka zobrazuje směrodatnou odchylku. 

3.3. Charakteristika a screening produkce PHA izolátů s označením H1, H2 a K2 

Izoláty s označením H1, H2 a K2, které byly vyizolované z kompostu z kompostárny Brno 

(2018) pomocí osmoselekce, byly taxonomicky zařazeny pod rod Aneurinibacillus. Jelikož se 

jednalo o rod, u kterého byla pouze minimálně popsána produkce PHA [82], byly tyto izoláty 

detailněji podrobeny studiu produkce PHA.  

Kvůli komplexnějšímu taxonomickému zařazení byly izoláty identifikovány také 

fenotypově Českou sbírkou mikroorganismů v Brně. Izoláty byly taxonomicky zařazeny nejen 
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díky sekvenci genu 16S rRNA, ale také na základě fenotypové identifikace. Všechny tři izoláty 

byly stanoveny jako sporulující gram pozitivní tyčinky patřící do rodu Aneurinibacillus. Izoláty 

se původně barvily negativně, ale KOH test potvrdil gram pozitivní buněčnou stěnu. Pomocí 

fenotypické identifikaci a komerční analýzy metodou Biolog byly izoláty vyhodnoceny 

následovně: izolát H1 nebylo možné určit na úrovni druhu a byl zařazen pouze jako 

Aneurinibacillus sp., izoláty H2 a K2 byly zařazeny jako Aneurinibacillus migulans. 

Izoláty byly také testovány na přítomnost PHA syntázy. Protože se jedná o rod 

Aneurinibacillus, byly použity speciálně navržené primery právě pro tento rod. Všechny tři 

izoláty mají PHA syntázu třídy IV typickou pro rod Aneurinibacillus. Byla také provedena PCR 

reakce pro ostatní skupiny třídy IV a pro PHA syntázu první třídy. V těchto případech však 

byly výsledky negativní. 

3.3.1. Produkce kopolymerů PHA pomocí izolátů K2, H1 a H2 

Po optimalizaci kultivačních podmínek byla testována také schopnost produkovat kopolymery 

PHA, a to jak kopolymer P(3HB-co-3HV) tak P(3HB-co-4HB). Pro produkci kopolymerů bylo 

nejprve nutné určit vhodné prekurzory, ale také to, jestli je daný izolát vůbec schopen produkce 

kopolymeru. Pro testování schopnosti produkovat kopolymer s 3-hydroxyvalerátem, byly 

použity prekurzory kyselina levulová, propionát sodný, propan-1-ol a kyselina valerová. 

Prekurzory byly přidány do média na začátku kultivace o koncentraci 2 g/l. Kromě prekurzoru 

byl v médiu také obsažený uhlíkatý zdroj a to 20 g/l glycerolu. Byla také provedena kontrola, 

která neobsahovala žádný prekurzor. 

I když byl izolát H2 a K2 určen jako stejný druh, již předchozí výsledky ukázaly, že se tyto 

dva izoláty od sebe velmi liší. Stejné je to i v případě schopnosti produkovat kopolymer s 3-

hydroxyvalerátem (3HV). Izolát K2 nebyl schopen s žádným testovaným prekurzorem tvořit 

kopolymer. Se všemi testovanými prekurzory došlo pouze ke zvýšení množství biomasy, ale 

pouze s kyselinou levulovou a propan-1-olem byla jeho produkce P(3HB) vyšší oproti kontrole. 

Avšak izoláty H1 a H2 byly schopny s některými prekurzory tvořit kopolymer P(3HB-co-

3HV). Izolát H2 byl schopen inkorporovat 3-hydroxyvalerát do polymeru v případě využití 

propionátu sodného a kyseliny valerové. V případě použití propionátu sodného klesla produkce 

PHA téměř na polovinu oproti kontrole, pouze na 0,38 g/l ale se zastoupením 32 mol. % 3HV. 

V případě kyseliny valerové stoupla biomasa na 2,12 g/l a produkce PHA byla 0,74 g/l se 

zastoupením okolo 66 mol. % 3HV. Je zajímavé, že nejvyšší produkce PHA dosáhl izolát H2 

za použití propan-1-olu, kdy biomasa i PHA byla vyšší než v kontrolní kultivaci. Koncentrace 

PHA pak dosahovala téměř 1 g/l, ale zastoupen byl pouze 3HB.  

Také izolát H1 byl schopen inkorporace 3HV, a to za použití prekurzorů propionátu 

sodného, propan-1-olu a kyseliny valerové. V případě použití propionátu sodného dosahovala 

produkce PHA pouze 0,3 g/l s 32 mol. % 3HV. Za přítomnosti propan-1-olu v médiu byla 

produkce PHA téměř dvojnásobná a to okolo 0,66 g/l, ale zastoupení 3HV kleslo na necelá 

4 mol. %. Jako nejvhodnější zdroj pro akumulaci kopolymeru P(3HB-co-3HV) se ukázala 

kyselina valerová, kde se nárůst biomasy pohyboval okolo 1,9 g/l s 0,7 g/l PHA. Kopolymer 

obsahoval i nejvyšší množství 3HV a to téměř 67 mol. %. Izoláty H1 a H2 se ukázaly jako 
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vhodné pro produkci polymeru s 3HV především za využití kyseliny valerové. Také je zajímavé 

vysoké zastoupení 3-hydroxyvalerátu v kopolymeru. Většina bakterií produkuje P(3HB-co-

3HV) spíše do 30 až 50 mol. % koncentrace 3HV [89–93]. Využití kopolymeru P(3HB-co-

3HV) je široké. Díky začlenění 3HV do řetězce dochází ke zlepšení mechanických 

a technologických vlastností materiálu [94]. Díky jeho biokompatibilitě a biologické 

rozložitelnosti je tento materiál vhodný pro lékařské účely a jeho využití lze například 

najít v chirurgických nitích, při uvolňování léků, tkáňových náplastech a podobně [95–98]. 

Svoji roli také hraje míra zastoupení 3HV v polymeru, protože s rostoucím obsahem 3HV klesá 

krystalinita a také teplota tání [99].  

Mezi dalšími testovanými schopnostmi izolátů byla schopnost tvořit kopolymer P(3HB-co-

4HB) za přítomnosti vhodných strukturních prekurzorů. Použité prekurzory byly 1,6-

hexandiol, γ-butyrolakton a 1,4-butandiol o koncentraci 8 g/l. Prekurzory byly přidány 

na počátku kultivace a sloužily zároveň jako jediný zdroj uhlíku. Všechny tři izoláty byly 

schopny produkce kopolymeru P(3HB-co-4HB) na dvou z testovaných prekurzorů, a to na γ-

butyrolaktonu a 1,4-butandiolu. Produkce kopolymeru u izolátu K2 na γ-butyrolaktonu se 

pohybovala okolo 0,18 g/l s necelými 64 mol. % 4HB a na 1,4-butandiolu byla jeho produkce 

okolo 0,5 g/l s frakcí 4HB okolo 80 mol. %. Izoláty H1 a H2 produkovaly polymer s vyšším 

zastoupením 4HB, a to konkrétně produkce kopolymeru u H1 na γ-butyrolaktonu dosahovala 

0,45 g/l s 84 mol. % 4HB a na 1,4-butandiolu byla produkce kopolymeru PHA 0,77 g/l 

s 88 mol.% 4HB. U izolátu H2 byla produkce velmi podobná.  

Všechny tři izoláty jsou schopny produkce kopolymeru P(3HB-co-4HB). Nejslibnějším 

producentem se zdá být izolát H1. Je na místě poznamenat, že kopolymer P(3HB-co-4HB) má 

v rámci skupiny PHA materiálů unikátní mechanické vlastnosti (nízká krystalinita, vysoká 

elasticita, nízká teplota tání)  [100] a má velice široký aplikační potenciál [101]. Izoláty K2, H1 

a H2 jsou extrémně zajímavými producenty P(3HB-co-4HB), protože jsou schopny produkce 

kopolymerů s opravdu vysokými obsahy 4HB. 

3.3.2. Optimalizace produkce a produkční potenciál izolátu H1 

Na základě předchozích výsledků byl izolát s označením H1 vybrán jako nejslibnější 

z testovaných izolátů pro podrobnější studium produkce PHA.  Prvním z testovaných parametrů 

byla schopnost utilizace různých zdrojů uhlíku. Mezi testovanými sacharidy byla sacharóza, 

manóza, galaktóza, glukóza, fruktóza a laktóza. Testovaný izolát byl schopen růstu na všech 

zmíněných uhlíkatých zdrojích. Nicméně významnějšího růstu dosáhl pouze na glukóze, kdy 

výtěžek biomasy byl okolo 2 g/l s 0,5 g/l P(3HB). Při kultivaci na glycerolu dosahovala kultura 

koncentrace biomasy přes 3,5 g/l a produkce P(3HB) mírně přesahovala 2 g/l. Glycerol se tedy 

ukázal jako nejlepší zdroj uhlíku pro kultivaci izolátu H1. 

Produkce PHA na glycerolu nese jistá pozitiva. Se zvýšenou spotřebou bionafty vzniká 

odpadní glycerol, pro který se hledá další využití, které nevyžaduje složitou rafinaci. Jedním 

z možných použití odpadního glycerolu je například výroba hluboce eutektických 

rozpouštědel [102]. Bohužel znečištění odpadního glycerolu, který obsahuje mimo jiné 

například i methanol, zbytkové katalyzátory, anorganické a organické soli a další 
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kontaminanty [103], není vhodné pro lékařské, farmaceutické či kosmetické použití. I přes 

kontaminanty, které mohou působit inhibičně, je možné využití odpadního glycerolu jako 

suroviny v biotechnologickém průmyslu. Jsou popsány procesy využívající odpadní glycerol 

jako surovinu pro produkci PHA, například pomocí bakterie Cupriavidus eutrophus [104] či 

termofilní bakterie Caldimonas manganoxidans [105]. 

Srovnání produkce na čistém a odpadním glycerolu pomocí izolátu H1 zobrazuje obrázek 8. 

Byly testovány tři různé koncentrace glycerolu a to 10, 20 a 30 g/l. Izolát Aneurinibacillus sp. 

H1 byl schopen růstu na odpadním glycerolu bez jakékoli úpravy odpadního glycerolu. Jeho 

produkce na odpadním glycerolu je téměř srovnatelná s produkcí na čistém glycerolu. Jako 

nejméně vhodná koncentrace bylo 10 g/l glycerolu, kdy byla kultura očividně limitovaná 

zdrojem uhlíku. Použití 30 g/l glycerolu působilo spíše inhibičně. V odpadním glycerolu byla 

hodnota biomasy téměř poloviční ve srovnání s použitím pouze 20 g/l. Nejvhodnější 

koncentrace u obou typů glycerolu byla hodnota 20 g/l. Je tedy možné konstatovat, že izolát 

Aneurinibacillus sp. H1 je vhodný pro produkci P(3HB) z odpadního glycerolu. 

 

Obrázek 8: Testování produkce PHA na čistém a odpadním glycerolu pomocí izolátu H1. 

Kultivace probíhala na minerálním médiu M2, 72 hodin při teplotě 45 °C.  Výsledné hodnoty 

představují průměr naměřených hodnot a chybová úsečka udává směrodatnou odchylku měření. 

Morfologie PHA granulí v buňce rostoucí na glycerolu byla zkoumána pomocí transmisní 

elektronové mikroskopie (TEM). Snímek morfologie buněk s vnitřními endospory a granulemi 

PHA zobrazuje obrázek 9. Jednotlivé buňky obsahují v průměru 3 až 15 granulí PHA, které 

jsou rozprostřeny po buňce. Mimo granulí PHA jsou v některých buňkách také obsaženy 

endospory, které většinou nejsou vítány během biotechnologického procesu nebo při akumulaci 

PHA. Studie u rodu Bacillus ukazují, že sporulace souvisí s metabolismem PHA, kdy vede 

ke snížení PHA v buňkách [106–108]. Avšak v případě izolátu H1 je i po 72 hodinách kultivace 

pouze malé množství bakterií ve sporulujícím stavu (pod 10 %). I v buňkách, kde se nachází 

endospora, se stále vyskytují granule PHA, takže ani sporulace by neměla být překážkou 

v zavedení izolátu Aneurinibacillus sp. H1 do průmyslové výroby. 
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Obrázek 9: TEM snímek izolátu Aneurinibacillus sp. H1 po kultivaci na 20 g/l glycerolu, 

72 hodin, 45 °C. Zelené šipky ukazují na endospory v bakteriální buňce, oranžové pak ukazují 

na příklad granule PHA v buňce. 

3.3.2.1 Studium produkce kopolymeru P(3HB-co-4HB)  

Kopolymer P(3HB-co-4HB) má široké potenciální uplatnění v medicíně, farmacii či 

kosmetickém průmyslu, navíc zvýšené množstvím monomeru 4HB má lepší biokompatibilitu 

a mechanické vlastnosti [109; 110]. Proto bylo provedeno studium produkce kopolymeru 

P(3HB-co-4HB) pomocí izolátu Aneurinibacillus sp. H1. Jako zdroj uhlíku a zároveň jako 

prekurzor pro tvorbu 4HB byl použit 1,4-butandiol.  

Obecně nižší molekulová hmotnost polymeru v přítomnosti 1,4-butandiolu může být také 

dána unikátními vlastnostmi PHA syntázy třídy IV. Tyto syntázy nejenže katalyzují polymeraci 

PHA, ale dochází také k alkoholytickému štěpení řetězců PHA, pokud je v médiu přítomen 

alkohol. Tato vlastnost může být vhodná pro regulaci molekulové hmotnosti PHA, ale také 

může vést k modifikaci karboxylových konců PHA [111]. Tato alkoholytická aktivita může být 

příčinou, proč s rostoucí koncentrací 1,4-butandiolu v médiu tak dramaticky klesá molekulová 

hmotnost výsledného polymeru. 

I při opakování experimentu dosahovalo vyšších výtěžků minerální médium M2, proto bylo 

vybráno jako vhodnější produkční médium pro akumulaci P(3HB-co-4HB) i při dalších 

experimentech. Ještě jednou byla zopakována optimalizace koncentrace 1,4-butandiolu, kdy 

byly použité koncentrace nižší, a to 3, 4, 5, 6, 7 a 8 g/l, vzhledem k předchozím výsledkům. 

Nejvyšší produkce kopolymeru P(3HB-co-4HB) bylo dosaženo na koncentracích 4 a 6 g/l 1,4-

butandiolu (Tabulka 3). Molekulová hmotnost polymeru byla také téměř stejná při těchto dvou 

koncentracích substrátu a to 128 kDa pro 4 g/l a 130 kDa pro 6 g/l. Molární frakce 4HB 

v kopolymeru je pro všechny testované koncentrace 1,4-butandiolu srovnatelná a obecně velice 

vysoká – 88 až 92 mol. %.  V dalších experimentech byla počáteční koncentrace 1,4-butandiolu 

4 g/l.  
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Tabulka 3: Podrobnější optimalizace koncentrace 1,4-butandiolu v produkčním médiu pro 

tvorbu P(3HB-co-4HB) pouze v minerálním médiu M2. Mw – molekulová hmotnost polymeru,  

Ð – polydisperzita. 

1,4-

butandiol 

Biomasa 

[g/l] 
PHA [g/l] 

3HB  

[mol. %] 

4HB 

[mol. 

%] 

Mw [kDa] Ð 

3 g/l 1,22 ± 0,11 0,61 ± 0,05 9,4 90,6 115,61 ± 7,58 1,05 

4 g/l 1,67 ± 0,02 0,91 ± 0,03 9,1 90,9 128,97 ± 3,85 1,12 

5 g/l 1,24 ± 0,23 0,57 ± 0,01 11,7 88,3 101,13 ± 6,68 1,16 

6 g/l 1,60 ± 0,15 0,89 ± 0,01 7,2 92,8 130,69 ± 2,32 1,13 

7 g/l 1,13 ± 0,01 0,58 ± 0,01 12,0 88,0 120,81 ± 17,9 1,26 

8 g/l 0,96 ± 0,01 0,42 ± 0,04 13,1 86,9 30,69 ± 0,46 1,56 

Izolát H1 tedy disponuje unikátní schopností produkce kopolymeru P(3HB-co-4HB) s velice 

vysokým podílem 4HB. Nicméně při použití 1,4-butandiolu jakožto jediného substrátu jsou 

výtěžky biomasy i polymeru obecně nízké. Proto bylo v rámci dalších experimentů testováno 

využití kombinace 1,4-butandiolu a glycerolu, přičemž by glycerol plnil především funkci 

substrátu podporujícího růst mikrobiální kultury a 1,4-butandiol představoval především 

strukturní prekurzor 4HB. Koncentrace 1,4-butandiolu byla vybrána na základě předchozích 

experimentů, a to 4 g/l. Koncentrace glycerolu byla testována v koncentracích 2, 4, 6, 8 a 20 g/l.  

Při použití směsi 1,4-butandiolu a glycerolu došlo ke zvýšení koncentrace biomasy, a to 

ve všech případech přes 2 g/l. Také došlo ke zvýšení produkce kopolymeru P(3HB-co-4HB). 

Poměr složek ve směsi zdrojů uhlíku se odrazil ve složení kopolymeru (Tabulka 4). V případě 

použití pouze 2 g/l glycerolu bylo zastoupení 3HB pouze okolo 16 mol. % a se zvyšující se 

koncentrací glycerolu se zvyšuje i zastoupení 3HB, kdy v případě použití 20 g/l glycerolu bylo 

zastoupení 3HB 95 mol. %. Jak již bylo zmíněno, množství 4HB v kopolymeru ovlivňuje jeho 

mechanické i technologické vlastnosti, tudíž podle požadovaných vlastností lze jednoduše 

úpravou kultivačních podmínek řídit zastoupení 4HB v kopolymeru. Nejvyšší produkce pak 

bylo dosaženo při použití koncentrací glycerolu 2 a 4 g/l, kdy koncentrace PHA dosahovala 

v obou případech přes 1,8 g/l. Avšak při použití 2 g/l glycerolu bylo zastoupení 4HB vyšší 

a molekulová hmotnost polymeru dosáhla hodnoty 120 kDa. Pokud byla použita vyšší 

koncentrace glycerolu, molekulová hmotnost klesla na 86 kDa. 

 

  



27 

 

Tabulka 4: Produkce P(3HB-co-4HB) v kombinaci 1,4-butandiolu s glycerolem jako zdrojem 

uhlíku v minerálním médiu M2. Mw – molekulová hmotnost polymeru, Ð – polydisperzita. 

1,4-

butandiol + 

glycerol 

Biomasa 

[g/l] 
PHA [g/l] 

3HB 

[mol. 

%] 

4HB 

 [mol. 

%] 

Mw [kDa] Ð 

4 g/l + 2 g/l 2,69 ± 0,15 1,83 ± 0,02 16,4 83,6 120,03 ±2,06 1,27 

4 g/l + 4 g/l 2,79 ± 0,03 1,82 ± 0,10 25,6 74,4 86,01 ± 1,66 1,32 

4 g/l + 6 g/l 2,28 ± 0,26 1,15 ± 0,03 57,5 42,5 76,05 ± 1,38 1,78 

4 g/l + 8 g/l 2,43 ± 0,01 0,99 ± 0,12 63,6 36,4 66,28 ± 1,22 1,59 

4 g/l + 20 g/l 2,56 ± 0,11 1,14 ± 0,05 95,4 4,6 9,61 ± 0,59 1,03 

V rámci testování produkčního potenciálu bakterie Aneurinibacillus sp. H1 byla také 

zkoumána možnost produkce terpolymeru P(3HB-co-3HV-co-4HB). Jednotky 3HV a 4HB 

v terpolyesteru zlepšují mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu, který má široké uplatnění, 

například v lékařských či farmaceutických aplikacích [112]. Schopnost produkce terpolymeru 

P(3HB-co-3HV-co-4HB) byla již dříve u některých mikroorganismů popsána [113], ale jednalo 

se spíše o mezofilní druhy. Produkce terpolymeru je například zaznamenána u bakterie 

Cupriavidus necator, kdy byla schopna produkce P(3HB-co-3HV-co-4HB) na glukóze, 

kyselině propionové a za použití prekurzoru 4HB buď γ-butyrolaktonu nebo kyseliny 4-

hydroxybutanové. Největší frakci ve výsledném terpolymeru ale stále zaujímal 3HB [114].  

Vyššího obsahu 4HB v terpolymeru bylo dosaženo u bakterie Alcaligenes sp. A-04, avšak 

dvojstupňovým procesem [115].  Schopnost tvořit terpolymer byla také zaznamenána u archeae 

Haloferax mediterranei avšak opět s minimálním zastoupením 4HB [116].  

Při produkci terpolymeru P(3HB-co-3HV-co-4HB) byly vyzkoušeny dvě varianty aplikace 

zdroje uhlíku. První variantou byla směs 1,4-butandiolu a glycerolu, oba o koncentraci 4 g/l, 

kdy glycerol sloužil především pro podpoření tvorby biomasy a 1,4-butandiol sloužil jako 

prekurzor tvorby 4HB. Druhá varianta obsahovala pouze 1,4-butandiol o koncentraci 4 g/l jako 

zdroj uhlíku a zároveň jako prekurzor 4HB jednotek. V obou případech byla přidána kyselina 

valerová o koncentraci 2 g/l jako prekurzor 3HV. Kyselina valerová byla přidána ve dvou 

časech kultivace, do první sady vzorků byla přidána hned na počátku kultivace, do druhé sady 

byla přidána po 24 hodinách kultivace. Výsledky experimentu zobrazuje tabulka 5.  
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Tabulka 5: Tvorba terpolymeru P(3HB-co-3HV-co-4HB) za využití různých substrátů. Jako 

zdroj uhlíku byl použit samotný 1,4-butandiol o koncentraci 4 g/l a směs 4 g/l 1,4-butandiolu (1,4-BD) 

a 4 g/l glycerolu, do obou variant zdroje uhlíku byly přidány 2 g/l kyseliny valerové, a to buď v čase 

kultivace 0 h nebo 24 h. Kultivace probíhala 72 hodin při 45 °C.  Mw – molekulová hmotnost 

polymeru, Ð – polydisperzita. 

Zdroj 

uhlíku 

Přídavek 

kyseliny 

valerové 

Biomasa 

[g/l] 
PHA [g/l] 

3HB 

[mol. 

%] 

4HB 

[mol. 

%] 

3HV 

[mol. 

%] 

Mw [kDa] Ð 

1,4-BD 

+ 

glycerol 

0 h 0,71 ± 0,35 0,16 ± 0,01 52,0 0,0 48,0 117,91 ± 2,95 2,14 

24 h 1,41 ± 0,15 0,51 ± 0,05 94,6 3,5 1,8 77,86 ± 1,19 2,18 

1,4-BD 

0 h 1,44 ± 0,06 0,58 ± 0,03 12,7 54,2 33,1 117,84 ± 0,72 1,55 

24 h 0,84 ± 0,03 0,30 ± 0,01 29,3 69,8 0,9 192,00 ± 5,19 1,61 

Z tabulky 5 je patrné, že izolát Aneurinibacillus sp. H1 je schopen produkce terpolymeru 

P(3HB-co-3HV-co-4HB). Zastoupení monomerních jednotek se liší v závislosti na použitém 

zdroji uhlíku a na čase přídavku kyseliny valerové. V případě směsi 1,4-butandiolu a glycerolu 

nebyl při přídavku kyseliny valerové v čase 0 tvořen terpolymer, ale pouze kopolymer P(3HB-

co-3HV), kdy zastoupení monomeru 3HV bylo 48 mol. % a celková produkce PHA byla 

0,16 g/l. Pokud se kyselina valerová přidala do směsi 1,4-butandiolu a glycerolu až 

po 24 hodinách kultivace biomasa vzrostla na 1,41 g/l s obsahem 0,51 g/l terpolymeru P(3HB-

co-3HV-co-4HB), kdy byl převážně zastoupen monomer 3HB a to v 94,6 mol.%, 3,5 mol. % 

zaujímal monomer 4HB a necelé 2 mol. % tvořila jednotka 3HV. V případě použití pouze 1,4-

butandiolu jako zdroje uhlíku bylo zastoupení 4HB vyšší. Při přídavku kyseliny valerové 

po 24 hodinách kultivace byla biomasa nižší a to 0,84 g/l. Terpolymer pak obsahoval nejvíce 

4HB a to téměř 70 mol.%, dále byl tvořen přibližně z 29 mol. % 3HB a necelé 1 mol. % 

zaujímal 3HV. Molekulová hmotnost takto tvořeného terpolyesteru byla 192 kDa, což byla 

nejvyšší naměřená molekulová hmotnost PHA ve srovnání s ostatními hodnotami. Nejlepších 

výsledků bylo dosaženo při použití samotného 1,4-butandiolu jako zdroje uhlíku s přídavkem 

kyseliny valerové hned na počátku kultivace. Biomasa byla 1,44 g/l s 40 % PHA na suchou 

biomasu. Všechny monomerní jednotky byly zastoupeny ve vyšších koncentracích. Nejvyšší 

podíl zastoupení měl 4HB a to 54,2 mol. %, poté byl nejvíce zastoupen 3HV 33,1 mol. % 

a nejmenší zastoupení měla jednotka 3HB s 12,7 mol. %. Molekulová hmotnost tohoto 

terpolymeru se pohybovala okolo 117 kDa s indexem polydisperzity 1,55. Na základě dostupné 

literatury neexistují zmínky o termofilním producentovi terpolymeru P(3HB-co-3HV-co-4HB) 

s vyšším zastoupením 4HB, proto se izolát Aneurinibacillus sp. H1 jeví jako vhodný kandidát 

pro průmyslovou tvorbu terpolymeru s vysokým zastoupením 4HB, protože právě monomer 

4HB dává materiálu vhodné mechanické a technologické vlastnosti. Navíc je jeho výroba 

pouze jednostupňová a nevyžaduje drahé prekurzory jako je například kyselina 4-

hydroxybutanová [88].  
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Izolát Aneurinibacillus sp. H1 prokázal velký biotechnologická potenciál, co se týká 

produkce PHA. Tato termofilní bakterie je schopna produkce PHA nejen na čistém glycerolu, 

ale také na odpadním glycerolu, a navíc bez jakékoliv další úpravy. Kromě polymeru P(3HB) 

je také schopna tvořit kopolymer P(3HB-co-3HV) se zastoupením až 66 mol. % 3HV. Kromě 

toho je také schopna za přídavku prekurzoru 1,4-butandiolu tvořit kopolymer P(3HB-co-4HB), 

který má široké uplatnění v medicíně či farmacii. Obsah monomeru 4HB zaleží na použitém 

zdroji uhlíku, popřípadě poměru glycerolu a 1,4-butandiolu, kde se podíl zastoupení 4HB 

jednotky pohybuje od 4 do 95 mol. %. Tato skutečnost přispívá ke konkurenceschopnosti 

biotechnologického potenciálu daného izolátu, kdy v rámci úpravy vstupního zdroje lze upravit 

poměr jednotek v polymeru dle požadované aplikace. Mimo již zmíněných kopolymerů je také 

schopna produkce terpolymeru P(3HB-co-3HV-co-4HB). Na základě úpravy kultivačních 

podmínek lze opět připravit terpolymer o různém zastoupení monomerních jednotek. Díky 

těmto vlastnostem byla bakterie uložena v České sbírce mikroorganismů v Brně jako patentová 

kultura3 pod číslem CCM 8960. Výsledky shrnující optimalizaci produkce a produkci 

kopolymeru P(3HB-co-4HB) pomocí izolátu Aneurinibacillus sp. H1 byly také publikovány 

formou článku v impaktovaném časopise4. Materiálová charakterizace polymerů připravených 

pomocí bakterie Aneurinibacillus sp. H1 je shrnuta v článku Sedláček a kolektiv [117].  

  

 

3 OBRUČA, S.; PERNICOVÁ, I.; KUČERA, D.; NOVÁČKOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; Vysoké učení technické 

v Brně, Brno, CZ: Způsob výroby polyhydroxyalkanoátů pomocí isolátu termofilního bakteriálního kmene 

Aneurinibacillus sp. H1. 308626, patent. (2021) 
4 PERNICOVA, I., I. NOVACKOVA, P. SEDLACEK, et al. Introducing the Newly Isolated Bacterium 

Aneurinibacillus sp. H1 as an Auspicious Thermophilic Producer of Various Polyhydroxyalkanoates (PHA) 

Copolymers–1. Isolation and Characterization of the Bacterium. Polymers [online]. 2020, 12(6). ISSN 2073-4360. 
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4. ZÁVĚR 

Jedním z cílů předložené disertační práce bylo otestovat vybrané procesy a postupy, které by 

mohly výrazně snížit produkční cenu PHA. Takovou možností je využití extrémofilních 

producentů PHA. Mezi první testované extrémofily v této práci patřily halofilní bakterie. 

Produkce u halofilních bakterií je již částečně popsána, avšak žádná dosavadní literatura se 

přímo nevěnuje využití halofilních mikroorganismů k produkci PHA s využitím odpadního 

oleje jako substrátu. Za tímto účelem bylo otestováno devět sbírkových druhů halofilní bakterie 

rodu Halomonas. Avšak významnější produkce PHA na oleji jako jediném zdroji uhlíku byly 

schopny pouze dvě a to H. hydrothermalis a H. neptunia. Protože tyto bakterie nejsou 

dostatečně prostudovány, byly optimalizovány vybrané kultivační/produkční parametry.  

Významná část práce se zabývala studiem produkce PHA pomocí termofilních organismů. 

Produkce PHA u termofilních bakterií je jen zřídka popsána, proto jsme se zaměřili na izolaci 

nových termofilních producentů z přírodních vzorků jako je kompost či aktivovaný kal. Izolace 

termofilních producentů PHA probíhala několika způsoby. Prvním izolačním postupem bylo 

aerobní dynamické krmení. Z ADK byl získán izolát, který byl po sekvenaci malé ribozomální 

podjednotky 16S rRNA klasifikován jako Tepidiphilus sp. Avšak podle našich výsledků se 

nezdá, že by zástupci rodu Tepidiphilus byly biotechnologicky zajímavými producenty PHA.  

V rámci práce pak byl vyvinut původní postup pro izolaci termofilních producentů PHA 

ze směsných mikrobiálních konsorcií. Je známo, že PHA granule pomáhají zvyšovat robustnost 

bakterií vůči osmotickému stresu. Tento fakt byl využit k návrhu izolační metody využívající 

právě změny v osmotickém tlaku. Vzorek kompostu či kalu byl smíchán s produkčním médiem. 

Po následné kultivaci byla kultura vystavena nejdříve hypertonickému prostředí představující 

roztok 100 g/l NaCl a následně byla promyta destilovanou vodou. Poté byla kultura vyseta na 

agarové misky PHA a pozitivní kolonie byly identifikovány pomocí ATR-FTIR. Pomocí tohoto 

izolačního postupu došlo k výraznému zvýšení úspešnosti v izolaci termofilních producentů 

PHA. Pomocí této metody bylo z různých vhodných konsorcií získáno několik desítek izolátů, 

které byly následně studovány ve smyslu jejich taxonomické klasifikace i schopnosti produkce 

PHA s využitím různých substrátů. 

Izoláty, které byly schopny opětovného růstu, byly taxonomicky zařazeny pomocí sekvenace 

genu 16S rRNA. Mezi izoláty se vyskytovaly jak gram negativní, tak gram pozitivní bakterie. 

Také byly zastoupeny dva kmeny, a to Proteobacteria a ve větší míře kmen Firmicutes, 

především však třída Bacili. Mezi izoláty jsou v menší míře přítomni zástupci rodu 

Chelatococcus, Brevibacillus, Paenibacillus nebo Geobacillus. Ve větším zastoupení jsou poté 

izoláty patřící do rodu Bacillus a více než polovinu všech izolátů představují zástupci rodu 

Aneurinibacillus.  

U izolátů byla provedena detekce přítomnosti PHA syntázy pomocí PCR. PHA syntáza je 

klíčový enzym v metabolismu PHA a dělí se do čtyř tříd. Čtvrtá třída PHA syntáz je 

charakteristická pro bakterie patřící do rodu Bacillus. Avšak tato třída syntáz se dělí do několika 

podskupin a jejich molekulární detekce s využitím PCR není díky jejich heterogenitě snadná. 

Proto byla navržena nová sada primerů pro detekci PHA syntázy přímo pro rod 

Aneurinibacillus. U většiny izolátů se podařilo detekovat alespoň jednu PHA syntázu.  
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Tři izoláty s označením H1, H2 a K2 byly studovány podrobněji. Taxonomicky byly 

zařazeny k rodu Aneurinibacillus. Kvůli komplexnějšímu zařazení byly izoláty zaslány 

do České sbírky mikroorganismů v Brně, kdy byly zařazeny i na základě fenotypových 

vlastností. Bylo zjištěno, že se jedná o sporulující gram pozitivní bakterie. Izolát H1 byl 

identifikován jako Aneurinibacillus sp., zbylé dva izoláty H2 a K2 byly zařazeny jako 

Aneurinibacillus migulans. U všech tří izolátů byla potvrzena PHA syntáza třídy IV, pomocí 

primerů navržených přímo pro rod Aneurinibacillus.  

Pro zvýšení produkce PHA u těchto tří izolátů byly optimalizovány kultivační podmínky 

a produkční médium. Mezi optimalizované parametry patřily zdroje dusíku, komplexní zdroje, 

jejich koncentrace a kultivační teplota. Optimální teplota kultivace se pohybuje okolo 45 °C, 

proto se jedná spíše o mírné termofily až termotolerantní bakterie.  

Také byla testována schopnost tvořit PHA kopolymery. Pro tvorbu kopolymeru s 3HV byly 

testovány následující prekurzory – kyselina levulová, propionát sodný, propan-1-ol a kyselina 

valerová. Izolát H1 byl schopen produkce kopolymeru P(3HB-co-3HV) s propionátem sodným 

a kyselinou valerovou. Výsledný kopolymer při použití propionátu sodného jako prekurzoru 

obsahoval 32 mol. % monomeru 3HV, zato při použití kyseliny valerové obsahoval téměř 

67 mol. % 3HV. Schopnost tvořit kopolymer P(3HB-co-4HB) byla testována za využití 1,6-

hexandiolu, γ-butyrolaktonu a 1,4-butandiolu jako prekurzoru, které také sloužily jako jediný 

zdroj uhlíku. Všechny tři izoláty byly schopny produkce žádaného kopolymeru. Nejvyšší 

produkce pak dosahoval izolát H1. 

Na základě průběžných výsledků se izolát Aneurinibacillus sp. H1 jevil jako neslibnější 

producent PHA, proto byl u něj dále testován a rozvíjen potenciál produkce PHA. Byl proveden 

screening produkce PHA na různých zdrojích uhlíku, kde nejlepších výsledků dosahoval 

glycerol. Také byla testována vhodná koncentrace glycerolu a zároveň byl jako substrát 

testován i odpadní glycerol, který vzniká při výrobě bionafty a jedná se tak o levný odpadní 

zdroj uhlíku.  

Dále také bylo u izolátu H1 rozvíjeno studium produkce materiálově zajímavého 

kopolymeru P(3HB-co-4HB). Jako nejvhodnější zdroj uhlíku pro produkci kopolymeru P(3HB-

co-4HB) se ukázala směs glycerolu a 1,4-butandiolu. Jejich vzájemné koncentrační poměry 

ovlivňují složení výsledného kopolymeru, kdy v závislosti na obsahu 1,4-butandiolu v médiu 

lze kontrolovat obsah 4HB v rozmezí 4 až 95 mol. %. Tento fakt přispívá ke zvýšení 

konkurenceschopnosti výroby PHA pomocí izolátu H1, kdy pouhou úpravou kultivačních 

podmínek je možné připravovat kopolymery s různým složením monomerů, a tedy různými 

mechanickými vlastnostmi.  

Předložená práce potvrzuje, že mezi extrémofilními mikroorganismy se vyskytuje celá řada 

zajímavých producentů PHA. Někteří zástupci jsou vhodnými kandidáty pro další studium 

případně i pro průmyslovou produkci PHA. Izolát Aneurinibacillus sp. H1 je podle našich 

výsledků slibný producent PHA kopolymerů, proto byl uložen v České sbírce mikroorganismů 

jako patentová kultura Aneurinibacillus sp. H1 CCM 8960 a produkce PHA pomocí tohoto 

izolátu byla patentově chráněna patentem číslo 308626.  
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