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ABSTRAKT 
 

U oleogénnych kvasiniek dochádza za vhodných podmienok k nadprodukcii a následnej 

akumulácii lipidov a lipidických látok. Touto vlastnosťou sa vyznačujú aj červené kvasinky, 

ktoré okrem lipidov produkujú aj karotenoidy – prírodné pigmenty využívané v potravinár-

stve a doplnkoch stravy. Práca bola zameraná na skríning produkčných vlastností kmeňov 

Cystofilobasidium capitatum, Rhodotorula glutinis, Sporobolomyces roseus a Sporobolomy-

ces shibatanus. Ako zdroje uhlíka boli zvolené glukóza a glycerol ako odpadný produkt pri 

produkcii biopalív. Najlepšie produkčné vlastnosti sa prejavili pri kmeňoch Cystofilobasidium 

capitatum a Rhodotorula glutinis. Pri nich došlo k zvýšeniu akumulovaných lipidov za 

súčasnej produkcie vyšších koncentrácii karotenoidov. Kmene boli testované metódou FTIR 

spektroskopie, ktorá umožňuje vysokovýkonnú, nenáročnú a presnú analýzu.  

ABSTRACT 
 

Oleogenic yeasts under appropriate conditions produce and accumulate lipids and lipid-

soluble metabolites in high amounts. This attribute is characteristic also for red yeasts that 

except lipids accumulate also carotenoids – natural pigments used in food industry and dietary 

supplements. The aim of this diploma thesis was designed as a comparative screening study 

of production properties of strains Cystofilobasidium capitatum, Rhodotorula glutinis, 

Sporobolomyces roseus and Sporobolomyces shibatanus. Choosen carbon sources were 

glucose and glycerol as waste by-product in biofuel industry. The best production properties 

were found in Cystofilobasidium capitatum and Rhodotorula glutinis. These two strains 

produced increased amounts of lipids as well as higher amounts of carotenoids. Strains were 

tested by FTIR spectroscopy that enables high-throughput, uncomplicated and accurate 

analysis. 
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1. ÚVOD 
Karotenogénne kvasinky paria do skupiny oleogénnych mikroorganizmov vyznačujúcich 

sa svojou schopnosťou akumulovať väčšie množstvo lipidov a lipidických látok. Tieto lipidy 

by mohli slúžiť ako potenciálny zdroj mastných kyselín na výrobu biopalív alebo ako zdroj 

nenasýtených mastných kyselín. Medzi ďalšie zaujímavé a biotechnologicky významné 

produkty pri karotenogénnych kvasinkách sú karotenoidy, ergosterol a ubichinon. 

Karotenoidy sa môžu používať ako doplnky výživy s antioxidačnou aktivitou alebo 

v potravinárstve ako červené až žlté prírodné pigmenty.  

Kľúčom k širšiemu využitiu týchto kvasiniek je nadprodukcia žiadaných metabolitov. 

Väčšina z nich je syntetizovaná vo väčších množstvách ako dôsledok stresových podmienok 

pri ktorých dané kultúry rastú. Jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich syntézu 

a následnú akumuláciu lipidov v kvasinkách je pomer uhlíka a dusíka v médiu. Nízke 

koncentrácie dusíka v bunke spôsobujú zmeny v metabolických dráhach, ktoré smerujú práve 

k syntéze mastných kyselín a ich následnému uskladneniu. Je preto dôležité nájsť optimálne 

podmienky, pri ktorých zvolené kmene dosahujú maximálne výťažky žiadaných metabolitov. 

Výhodou použitie kvasiniek pri produkcii látok je aj široké spektrum uhlíkových látok, 

ktoré sú schopné využívať na svoj rast a rozmnožovanie sa. Vzhľadom na náklady spojené so 

substrátmi je preto výhodné používať lacné zdroje uhlíka vznikajúce v priemysle ako vedľajší 

odpadový produkt. Jedným z nich je aj glycerol, vznikajúci pri výrobe biopalív odštiepením 

mastných kyselín z triacylglycerolov. Tento produkt nebolo možné efektívne a ekonomicky 

výhodne zužitkovať a tak sa dostal do pozornosti ako lacný zdroj uhlíka pre mikrobiálne 

produkcie. Medzi ďalšie odpadné suroviny asimilovateľné kvasinkami patria aj odpadové 

materiály z agro-priemyselnej produkcie alebo rôzne modifikované lignocelulózové 

materiály. 

Predložená práca je zameraná na skríning produkčných vlastností vybraných kmeňov 

karotenogénnych kvasiniek v závislosti od zloženia kultivačného média – najmä typu 

substrátu a pomeru C/N zdrojov. Práca bola čiastočne riešená v rámci zahraničnej stáže 

v Nórsku u spoločnosti Nofima, a.s., Ǻs. Laboratóriá tejto inštitúcie sú vybavené unikátnym 

mikrokultivačným zariadením spojeným s on-line FTIR analýzou metabolitov. Táto 

spolupráca umožnila realizovať a vyhodnotiť kultivácie v dostatočnom počte opakovaní, čo je 

v obvyklých laboratórnych podmienkach nerealizovateľné. Experimenty boli doplnené 

o kultivácie na FCH spojené s chromatografickou analýzou karotenoidov a ďalších 

metabolitov. 
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2. TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1. Kvasinky 

Kvasinky patria medzi rýchlo rastúce jednobunkové eukaryotá. Zaraďujú sa do ríše húb 

(Fungi). Voľne sa vyskytujú v pôde, vode, na rastlinách či živočíchoch a tiež aj v potravinách. 

Kvasinky sa zaraďujú medzi askomycéty alebo basidiomicéty, rozmnožujú sa prevažne 

vegetatívne pučaním, známe je i pohlavné rozmnožovanie. 

Dodnes bolo popísaných asi 700 druhov kvasiniek, ale to predstavuje iba zlomok 

z celkového počtu rôznych kvasiniek na zemi.  

Užitočné fyziologické vlastnosti kvasiniek viedli k rozšíreniu ich využitia v oblasti 

biotechnológií, a sú taktiež jedným z najviac používaných modelových organizmov pre 

génovú a bunkovú biológiu. Ako skupina mikroorganizmov, majú kvasinky obrovský vplyv 

na potravinársky priemysel a výrobu nápojov. 

2.1.1. Cytológia kvasiniek 

Vegetatívna bunka kvasiniek sa skladá z niekoľkých základných častí. Sú nimi bunková 

stena, cytoplazmatická membrána, cytoplazma, organely a jadro (Obrázok 1). 

Primárnou úlohou bunkovej steny je ochrana bunky pred mechanickými a osmotickými 

vplyvmi. Má silnú a pevnú štruktúru, čím udáva aj vonkajší tvar bunky. Skladá sa hlavne 

z polysacharidov – glukanov (až 80 %, základnou stavebnou jednotkou je glukóza), ktoré 

majú vláknitú štruktúru tvoriacu hustú a pevnú sieť. V bunkovej stene sú ďalej zabudované aj 

bielkoviny, malé množstvo lipidov a fosfolipidov, a ďalej fosforečnany, viazané esterovými 

väzbami na polysacharidové zvyšky [1, 2]. 

U kvasiniek je cytoplazmatická membrána pomerne tenká – má hrúbku asi 7,5 – 8 nm. 

Tvorená je hlavne lipidmi a proteínmi. Jej hlavnou úlohou je tvorba osmotického rozhrania 

medzi vonkajším a vnútrobunkovým prostredím. Jednou z jej najdôležitejších funkcií je 

selektívna priepustnosť, ktorá umožňuje priechod malých molekúl bez náboja. Pre iné 

molekuly sú v membráne umiestnené proteínové prenášače [2]. 

Cytoplazma sa u mladých buniek javí ako priehľadná homogénna hmota, u starších 

buniek sa objavujú zrniečka a jemná alebo väčšia vakuolizácia. V cytoplazme sa nachádza aj 

endoplazmatické retikulum. Je viditeľné pod elektrónovým mikroskopom ako systém 

dvojitých membrán a obsahuje rôzne enzýmy a rezervné látky [2]. 

Medzi ďalšie útvary nachádzajúce sa v cytoplazme patria mitochondrie. Sú zložené 

hlavne z bielkovín, lipidov a fosfolipidov. Majú rozmanitý tvar (guľovitý, valcovitý až 

vláknitý, alebo laločnatý), ktorý sa líši aj v rámci jednej bunky. Sú obklopené dvomi 

membránami. Vonkajšia má bradavčitý povrch a vnútorná tvorí hlboké vychlípeniny smerom 

dnu (kristy). Mitochondrie sú sídlom dýchacích enzýmov a systému oxidačnej fosforylácie 

[2]. 

Vakuola má väčšinou guľovitý tvar a je ohraničená jednoduchou membránou. Je 

najviditeľnejšou zložkou cytoplazmy. Vnútorný priestor vakuoly obsahuje roztok, v ktorom 

sú uložené hydrolytické enzýmy (proteinázy, ribonukleáza a esteráza), polyfosfáty, veľká 

zásoba draselných iónov, aminokyselín a purínov [2]. 

Približne v strede bunky sa nachádza jadro. Bunkové jadro obsahuje hlavnú časť 

genetickej informácie bunky potrebnej pre procesy rastu, látkovej výmeny a vývinu. Tieto 

informácie sú uložené v chromatíne resp. chromozómoch v podobe DNA. Od cytoplazmy je 

oddelené dvojitou jadrovou membránou – karyolemou. V nej sa nachádzajú veľké póry 
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umožňujúce prechod makromolekúl bielkovín do jadra. Vonkajšia časť jadrovej membrány je 

v tesnom kontakte s membránami endoplazmatického retikula a má s nimi aj genetickú 

súvislosť. Vnútro jadra je vyplnené jadrovým roztokom (nazývaným tiež karyolymfa, 

karyoplazma alebo nukleoplazma), v ktorom sú vlákna a granuly chromatínu. Počet 

chromozómov v jadre môže byť diploidný – u somatických buniek, alebo haploidný – u 

pohlavných buniek. V diploidnej sade sa vyskytujú páry homologických chromozómov, ktoré 

majú rovnaký tvar, veľkosť, štruktúru aj funkciu. Počet, tvar a veľkosť chromozómov je 

stálym znakom pre určitý druh [3, 4] 

 

 

Obrázok 1: Cytológia kvasinkovej bunky [2] 

 

2.2. Karotenogéne kvasinky 

Niektoré druhy kvasiniek sú schopné hromadiť karotenoidné pigmenty, ako sú β-karotén, 

torulén a thorularodín, ktoré spôsobujú ich žlté, oranžové a červené zafarbenie. Preto sa inak 

nazývajú aj červené kvasinky. Karotenogénne kvasinky sú rôznorodá skupina nezávislých 

organizmov (väčšinou Basidiomycota) a väčšina známych druhov sú rozdelené v štyroch 

taxonomických skupinách: Sporidiobolales, Erythrobasidium, Cystofilobasidiales 

a Tremellales [5, 6]. 

Medzi kvasinky význačné nadmernou akumuláciou karotenoidov patria napríklad rody 

Rhodotorula, Cystofilobasidium, Sporobolomyces a Phaffia [7]. 

2.2.1. Rod Rhodotorula 

Rod Rhodotorula je imperfektná forma rodu Rhodosporidium. Majú obvykle guľovitý až 

vajcovitý tvar o rozmeroch (2,5 – 5,0) x (1,3 – 6,0) µm. v niektorých prípadoch môžu mať 

značne pretiahnutý tvar a dosahovať tak dĺžku až 16 µm. Vegetatívne sa rozmnožujú 

polárnym alebo multilaterálnym pučaním. Kolónie na agare sú hladké, lesklé, slizovité, riedke 

alebo aj cestovité. Na povrchu môžu byť niekedy zvrásnené. Okraj kolónie je ucelený, 

zriedkavo má občasné primitívne mycélium. Farba je korálovo červená, pomarančová až 

1. Bunková stena 

2. Jazva zrodu 

3. Cytoplazmatická membána 

4. Jadro 

5. Jadrová membrána 

6. Vakuola 

7. Endoplazmatické retikulum 

8. Mitochondria 

9. Glykogén 

10. Volutin 

11. Lipidy 

12. Golgiho aparát 
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lososová, v závislosti na živnej pôde. V tekutom médiu sa rýchlo usádzajú a vytvárajú 

sedimentačný prstenec svetlej, krémovej až svetlo ružovej farby. Všetky druhy rodu 

Rhodotorula sú schopné okrem karotenoidov akumulovať aj tuky. Za lipotvorných 

kultivačných podmienok dochádza k ich značnej akumulácii v nadmernom množstve (až 

70 % suchej váhy biomasy) [8]. Biomasu bohatú na lipidy je možné použiť ako zdroj 

mastných kyselín pre výživu živočíchov. So schopnosťou hromadiť lipidy tiež súvisia 

schopnosti ako produkcia lipáz, ATP-citrátlyázy, karotenoidov, sterolov, utilizácia n-alkánov 

a pod [5, 9, 10]. 

Druhy rodu Rhodotorula sú ubikvitné kvasinky rozšírené po celom svete. Bežne je možné 

ich nájsť vo vzduchu, pôde, v sladkej aj slanej vode, na povrchu rastlín. Vyskytovať sa môžu 

aj v rôznych živočíšnych orgánoch, kde však môžu spôsobovať rôzne zdravotné problémy. 

Ich kultivácia nie je náročná na životné podmienky a vykazujú schopnosť prispôsobiť 

sa širokému spektru uhlíkových zdrojov ako v komplexnom médiu, tak aj v médiách 

s odpadnými substrátmi. Vyžadujú málo dusíkatých látok, a preto sa často rozmnožujú aj 

v pôdach s nízkym obsahom dusíka [9]. 

Z rodu Rhodotorula sa v prírode najčastejšie vyskytuje druh Rhodotorula glutinis, ktorá je 

význačná produkciou pigmentov torulén a torularhodín. Medzi ďalšie druhy tohto rodu patria 

Rhodotorula rubra (inak zaraďovaná aj ako Rhodotorula mucilaginosa) s červeným alebo 

ružovým náterom a odlišujúca sa od ostatných druhov dlhšími pretiahnutými bunkami 

a Rhodotorula aurantiaca s väčšími bunkami a oranžovým náterom [1, 11]. 

 

 

Obrázok 2: Vzhľad a tvar kolónie Rhodotorula glutinis  

2.2.2. Rod Cystofilobasidium 

Rod Cystofilobasidium sa zaraďuje do čeľade Rhodotorulacea a je veľmi príbuzný svojimi 

fyziologickými vlastnosťami rodu Rhodotorula, odlišuje sa hlavne typom basídia. Tvorí tzv. 

holobasídium – jednobunkové, neseptované. Najznámejším zástupcom je druh 

Cystofilobasidium capitatum s červeným až škoricovým náterom. Ďalšími známymi 

zástupcami sú Cystofilobasidium bisporidii a Cystofilobasidium infirmominiatum. Všetky 

uvedené druhy rodu  Cystofilobasidium obsahujú v bunkovej stene xylózu, dokážu utilizovať 

glukuronát a produkujú škrobu podobné látky. 

Kolónie rodu C. capitatum majú hladký lesklý povrch a ich oranžovočervené až škoricové 

sfarbenie je spôsobené prítomnosťou karotenoidov. Tvar buniek je vajcovito pretiahnutý. V 

kvapalných médiách vytvárajú tenkú kožu a sediment. Tento druh je homotalický, vytvárajúci 

jednojadrové mycélium. V hýfach sa produkujú endokonídie. Teliospóry po napučaní klíčia 

na bezpriehradkové metabazídium. Sporídie sú jednotlivo alebo v pároch s jednou alebo 

dvoma bazídiospórami. Tento druh vytvára aj teliospóry, ktoré klíčia na metabazídium s 

maximálnou dĺžkou 17 μm. Niekedy sa z bazídií vytvárajú drsné, suché kolónie, v ktorých 
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prevládajú teliospóry. Kvasinková kultúra sa vyvinie až po niekoľkých týždňoch. Všetky 

generácie sa pokladajú za diploidné [1, 9]. 

 

 

Obrázok 3: Krížový rozter a tvar buniek Cystofilobasidium capitatum 

2.2.3. Rod Sporobolomyces 

Rod Sporobolomyces je imperfektná forma rodu Sporidiobolus. Patria do čeľade 

Basidiomycetes a vytvárajú asymetrické balistokonídie. Rozmnožujú sa teda vegetatívne. 

Niektoré druhy vytvárajú mycélium alebo pseudomycélium.  

Do rodu Sporobolomyces spadá asi 20 druhov kvasiniek. Medzi najbežnejšie patria 

Sporobolomyces roseus a Sporobolomyces salmonicolor [12]. 

Kolónie rodu Sporobolomyces rastú a zrejú asi 5 dní. Teplota pre optimálny rast je 25 –

 30 °C. Kolónie sú hladké, často vráskavé, lesklé až matné. Jasno červená až oranžová farba 

kolónií môže pripomínať kolónie rodu Rhodotorula [12]. 

Rod Sporobolomyces nemá fermentačné vlastnosti, ale vyznačuje sa silnou 

karotenogenézou. Produkujú β–karotén, torulén a torularhodin. Zvýšená produkcia 

torularhodinu bola pozorovaná pri vystavení tejto kvasinky stresovým faktorom [11]. 

 

 

Obrázok 4: Krížový rozter a tvar buniek Sporobolomyces roseus 

2.3. Výživa a rast mikroorganizmov 

Štúdium mikroorganizmov prebieha v laboratórnych podmienkach, kde sú kultivované na 

sterilných živných médiách. Keďže výživové nároky jednotlivých mikroorganizmov sa líšia, 

je nutné poznať ich a prispôsobiť im zloženie kultivačných médií. Čím je zloženie média 

bližšie k prirodzeným podmienkam daného mikroorganizmu, tým bude jeho rast lepší [13, 

14]. 

2.3.1. Biogénne prvky a ich zdroje 

Medzi základné biogénne prvky nevyhnutne potrebné pre rast všetkých mikroorganizmov 

patria uhlík, dusík, fosfor, horčík, síra a ďalšie. Medzi iné potrebné látky patria ešte rastové 

faktory a voda. 
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Zdroje uhlíka je možné vo všeobecnosti rozdeliť do troch základných skupín: sacharidové 

zdroje (glukóza, fruktóza, sacharóza, galaktóza, laktóza), prírodné zdroje (škrob, melasa, 

srvátka, sulfitové výluhy, celulóza, odpadný papier) a petrochemické zdroje (alkoholy, 

uhľovodíky, organické kyseliny). Zdroj uhlíka  môže slúžiť okrem iného aj ako zdroj vodíka 

a kyslíka [13]. 

Ako najvhodnejší zdroj dusíka pre prevažnú väčšinu mikroorganizmov predstavujú 

amónne soli, najčastejšie vo forme fosforečnanov a síranov. Niektoré mikroorganizmy sú 

schopné asimilovať aj dusičnany a veľmi málo druhov mikroorganizmov aj priamo vzdušný 

dusík. Vo všeobecnosti sa ako najvhodnejšia koncentrácia dusíka javí 0,1 g na 1000 cm
3
 

živného média. Medzi organické zdroje s viazaným dusíkom patria aminokyseliny, peptidy, 

peptony alebo aj natívne bielkoviny. Ďalšími komerčne využívanými zdrojmi dusíka sú 

kukuričné výluhy, kvasničné autolyzáty, sójová a arašidová múka [2]. 

Zdroj fosforu a horčíka je nevyhnutný pre správne fungovanie buniek. Ich nedostatok má 

za následok spomaľovanie kvasných procesov a rastu. Asimilácia fosforu prebieha väčšinou 

vo forme anorganických solí kyseliny fosforečnej. Fosfor a horčík sa zúčastňujú prenosu 

energie pomocou reakcií sprostredkovaných adenozíntrifosfátom (ATP). 

Ako zdroj síry slúžia prevažne sírany, pridávané ako síran amónny. Iné mikroorganizmami 

využívané zdroje síry sú aminokyseliny, a to hlavne ako stavebné prvky bielkovín. Sírany 

a chloridy sú ďalej zdrojom potrebných katiónov.  

Inými biogénnymi prvkami sú ešte draslík, vápnik, železo, chlór, molybdén, zinok, meď, 

kobalt, bór a nikel sa pridávajú do živného média vo forme solí v malých koncentráciách, 

ktoré sa zistili pokusne.  

Medzi látky potrebné k rastu mikroorganizmov patria ešte rastové faktory. Môžu nimi 

byť vitamíny, aminokyseliny, purínové a pyrimidínové zásady, vyššie mastné kyseliny alebo 

amíny. 

Poslednou dôležitou a pre život nevyhnutnou zložkou mikroorganizmov a ich prostredia je 

voda. Je s ňou spojený vývoj, rast a rozmnožovanie mikroorganizmov. Prakticky všetky 

biologické pochody uskutočňujúce sa v bunkách sa odohrávajú vo vodnom prostredí. 

V laboratóriu je teda potrebné dbať na vysoký stupeň jej kvality [13, 14]. 

2.3.2. Typy živných médií 

V laboratóriách používané živné médiá je možné rozdeliť podľa ich zloženia, podľa rastu 

mikroorganizmov a podľa ich konzistencie. 

Základné rozdelenie: 

a) Zloženie: 

I. Prirodzené živné médiá (mlieko, zemiaky) 

II. Polosyntetické médiá (nie sú presne chemicky definované) 

III. Syntetické médiá (sú presne chemicky definované) 

b) Rast mikroorganizmov: 

I. Univerzálne (vyhovujúce viacerým mikroorganizmom) 

II. Selektívne (rastie na nich len jeden druh alebo skupina mikroorganizmov) 

III. Selektívne diagnostické (rast iba veľmi malej skupiny mikroorganizmov) 

c) Konzistencia média: 

I. Tekuté (bez stužovacích látok) 
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II. Polotekuté (krémová konzistencia s nízkym obsahom stužovacích látok) 

III. Pevné (s obsahom stužovacích látok) [13]. 

2.3.3. Rastová krivka 

Mikroorganizmy môžu v danom prostredí rásť a rozmnožovať sa iba sa predpokladu, že 

majú dostatočný prísun živín a vhodné podmienky pre svoj rast. Rast a množenie sú však 

limitované aj koncentráciou metabolitov vylučovaných bunkami do prostredia, ktoré môžu 

značne inhibovať ich metabolizmus [1, 15]. 

Celkovo sa rast mikrobiálnej kultúry dá rozdeliť do niekoľkých etáp pomocou sledovania 

koncentrácie viabilných buniek v médiu. Keď následne zostrojíme grafickú závislosť 

logaritmu koncentrácie buniek na čase kultivácie, dostávame tzv. rastovú krivku, na ktorej je 

možné jednotlivé etapy bunečného rastu znázorniť. 

 

Obrázok 5: Rastová krivka [2], kde τ = čas kultivácie (h), x = počet živých buněk v 1 ml 1 = lag-fáza, 

2 = fáza zrýchľujúceho sa rastu, 3 = exponenciálna fáza rastu, 4 = fáza spomaľovania rastu, 5 = stacionárna fáza, 

6 = fáza odumierania buniek 

V lag-fáze nedochádza k deleniu, bunky sa pripravujú k rozmnožovaniu. Postupne 

zväčšujú svoj objem, dochádza k aktivácii a adaptácii enzýmového systému potrebného 

k využívaniu dostupného substrátu. Na konci tejto fázy bunky dosahujú svoju maximálnu 

veľkosť. Dĺžka lag-fázy je závislá od druhu mikroorganizmu, veku kultúry, počtu buniek, 

množstva a zloženia nového kultivačného prostredia a adaptability buniek. Táto fáza je pri 

kultiváciách nežiaduca a je snaha ju minimalizovať. Čím vhodnejšie podmienky médium 

kultúre poskytuje, tým je lag-fáza kratšia [1, 2, 16]. 

Druhou fázou je fáza zrýchľujúceho sa rastu. Vtedy dochádza k zrýchleniu všetkých 

bunkových syntéz, bunky sa začínajú deliť a rýchlosť delenia sa postupne zvyšuje [2, 17]. 

Fázu exponenciálneho rastu charakterizuje najbujnejší rast, rýchle rozmnožovanie 

buniek, ktoré niekedy nestíha dorásť do normálnej veľkosti. Stáva sa tak, že priemerná 

veľkosť buniek je na konci tejto fáze je najmenšia. K maximálnej rýchlosti rozmnožovania 

dochádza práve v prvej polovici exponenciálnej fázy, v druhej polovici sa rýchlosť 

rozmnožovania pomaly znižuje [1]. 

Zo všetkých fáz rastu majú bunky práve v tejto fáze najkratšiu generačnú dobu. 

Generačnou dobou sa rozumie čas potrebný na zdvojnásobenie počtu buniek. Ak by sme 

v tejto fáze odobrali bunky a vložili ich do identického média, pokračovali by 
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v rozmnožovaní bez zmeny generačnej doby a teda bez zreteľnej lag-fázy. Počas tejto fázy 

dochádza k produkcii primárnych metabolitov [2] 

Nasleduje fáza spomaleného rastu, kedy dochádza k znižovaniu rýchlosti všetkých 

bunkových syntéz (hlavne RNA) [2, 18]. 

V stacionárnej fáze dochádza k spomaleniu až zastaveniu prírastku nových buniek. 

V počiatočnom štádiu dochádza k zväčšeniu dcérskych buniek, aby na konci fáze ich veľkosť 

blížila veľkosti tých pôvodných a preto je táto fáza vhodná na posudzovanie morfologických 

odchýlok spôsobených nepriaznivým vplyvom kultivačného prostredia. Ďalšou 

z charakteristických a značne dôležitých vlastností je tvorba sekundárnych metabolitov [1, 2, 

16]. 

Poslednou časťou bunkového cyklu je fáza odumierania. Vtedy nastáva pomalá autolýza 

buniek ale zároveň aj hromadenie metabolitov v prostredí. Čím viac dochádza k úbytku živín, 

tým viac sa v prostredí hromadia bunkové metabolity. Dĺžka fázy odumierania závisí od 

druhu mikroorganizmu a podmienok kultivácie. U niektorých mikroorganizmov môže trvať aj 

týždne až mesiace [1, 2]. 

2.4. Stresové faktory ovplyvňujúce metabolizmus mikroorganizmov 

V priemysle je vhodné pri kultivácii mikroorganizmov navodiť také podmienky, ktoré 

stimulujú nadprodukciu požadovaného metabolitu. Nadprodukciu mikrobiálneho metabolitu 

je možné charakterizovať ako tvorbu určitej látky v množstve vyššom ako je potrebné pre rast 

alebo reprodukciu kultúry. Navodenie nadprodukcie je možné dosiahnuť pomocou postupnej 

fyziologickej adaptácie , ktorá prebieha so samotným technologickým postupom [2]. 

Na reguláciu metabolizmu tiež významne vplývajú vonkajšie faktory. K druhom 

fyziologických adaptácií je možné zaraďovať zmeny zloženia médií a podmienok vonkajšieho 

prostredia. Pri optimalizácii je kľúčovým bodom identifikovať stresové faktory vedúce 

k nadprodukcii požadovaných metabolitov. Nadprodukcie je tiež možné dosiahnuť aj 

pomocou selekcie vhodných kmeňov v daných kultivačných podmienkach [2]. 

2.4.1. Vplyv teploty 

Vo všeobecnosti má zvýšenie teploty v kultivačných podmienkach buniek denaturáciu. 

Denaturáciou sa rozumie porušenie vodíkových mostíkov a porušeniu hydrofóbnych 

interakcií. So stúpajúcou teplotou rastie aj stupeň denaturácie, a teda poškodenia buniek. 

Komplexná odozva mikroorganizmov na tepelný stres sa inak nazýva aj „heat-shock 

response“ a pri vyšších teplotách vedie k produkcii špecifických stresových proteínov – 

„heat-shock proteins“ (HSP). Tieto proteíny sa považujú za stresové proteíny a ich regulácia 

je niekedy opisovaná ako jeden z mechanizmov všeobecnej stresovej odozvy [19] 

Naproti vysokej teplote, nízka teplota môže bunky nielen usmrtiť ale aj zachovať ich po 

dlhú dobu v nezmenenom stave. Pri dlhodobej úschove buniek za veľmi nízkych teplôt, napr. 

v tekutom dusíku (-196 °C), je dôležitý postup zmrazovania a postupného rozmrazovania. 

Dôležitým faktorom je aj prítomnosť kryoprotektívnych látok ako glycerol alebo trehalóza, 

ktoré znižujú nízkoteplotný stres. Odolnosť jednotlivých mikroorganizmov voči nízkym 

teplotám je závislá na genetických, fyziologických a environmentálnych faktoroch [19] 

Z hľadiska kultivácií mikroorganizmov je najdôležitejšia optimálna teplota, pri ktorej sa 

mikroorganizmy rozmnožuj najrýchlejšie. Optimálna teplota je spravidla priemerom 

minimálnej a maximálnej teploty pri ktorej sa mikroorganizmy ešte dokážu rozmnožovať [2]. 
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2.4.2. Vplyv pH 

Rast a hlavne produkcia metabolitov je silno ovplyvňovaná pH prostredia. pH je 

charakterizované ako záporný dekadický logaritmus molárnej koncentrácie oxóniových 

katiónov. Definované je na stupnici v rozmedzí 0 až 14. Každý druh mikroorganizmu si 

vyžaduje na svoj rast iné rozmedzie pH a je ním priamo ovplyvňovaný. Rozmedzie pH pre 

optimálny rast baktérií a kvasiniek je spravidla veľmi úzke, no u plesní je podstatne širšie [2]. 

Optimálne pH prostredia pre rast a rozmnožovanie kvasiniek je 4,2 – 5,5 a už slabo 

alkalické prostredie s pH 7,5 a vyšším ich rast zastavuje [2, 5]. 

2.4.3. Vplyv vodnej aktivity 

Všetky chemické reakcie v bunke prebiehajú vo vodnom prostredí, a preto dôležitým 

faktorom je dostupnosť vody do bunky v dostatočnom množstve a kvapalnom stave. Potreby 

dostupnosti voľnej vody sa pre rôzne druhy mikroorganizmov líšia. Kvantitatívnym 

vyjadrením potreby vody pre daný mikroorganizmus je vodná aktivita aW. Vodnú aktivitu 

daného roztoku je možné vyjadriť ako pomer tlaku vodných pár nad týmto roztokom k tlaku 

vodných pár nad destilovanou vodou za rovnakých podmienok. Vzťah vodnej aktivity ku 

koncentrácii rozpustenej látky je vo veľmi zriedených roztokoch nasledujúcou rovnicou, 

v ktorej NW predstavuje počet mólov vody a NS počet mólov rozpustenej látky [2]. 

 SW

W
w

NN

N
a


  

Hodnota vodnej aktivity, pri ktorej sú mikroorganizmy schopné rásť, sa pohybuje 

v rozmedzí 0,63 až 0,91. Pri kvasinkách sa hodnota aw pohybuje od 0,88 do 0,91 a pre 

baktérie je táto hodnota nižšia. Druhy kvasiniek schopných rastu pri hodnotách vodnej 

aktivity nižšej ako 0,88 nazývame osmotolerantné. Sú schopné rásť a rozmnožovať sa až do 

vodnej aktivity 0,73 (ekvivalent medu alebo 60% roztoku sacharózy) [2]. 

2.4.4. Vplyv redoxného potenciálu 

Oxidoredukčný potenciál kultivačného prostredia je daný prítomnosťou oxidačných alebo 

redukčných činidiel. Najbežnejšími a najdôležitejšími oxidačnými činidlami sú kyslík, 

dusičnany, železité ióny, peroxidy. Naopak k najčastejšie sa vyskytujúcim redukujúcim 

činidlám patria železnaté ióny, vodík, zlúčeniny so sulfhydrylovou skupinou alebo 

s reaktívnymi dvojitými väzbami. Redoxný potenciál je možné vyjadriť ako rozdiel 

potenciálov medzi platinovou elektródou umiestenou do daného prostredia a normálnou 

vodíkovou elektródou [2]. 

Jednou z najdôležitejších charakteristík mikroorganizmov je ich vzťah ku kyslíku, a teda 

rôzne nároky na redoxný potenciál kultivačného prostredia. Mikroorganizmy vyžadujúce 

prítomnosť kyslíka na správny chod metabolizmu sa nazývajú anaeróbne, naopak anaeróbne 

mikroorganizmy v prítomnosti aj malého množstva kyslíka nerastú a môže byť pre ne až 

toxický [2]. 

2.4.5. Vplyv žiarenia 

Elektromagnetické žiarenie je možné rozdeliť do niekoľkých skupín podľa ich vlastností. 

Infračervené žiarenie nemá na mikroorganizmy priamy smrteľný účinok, pôsobia iba svojimi 

tepelnými účinkami. 

Viditeľná vlnová dĺžka (380 – 760 nm) sa uplatňuje predovšetkým ako zdroj energie 

u fototrofných organizmov. U ďalších mikroorganizmov má radu ako pozitívnych, tak aj 
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negatívnych účinkov na ich aktivitu. U karotenogénnych kvasiniek je ním indukovaná tvorba 

karotenoidov ako ochranných fotoaktívnych pigmentov. 

Smrtiacimi a mutagénnymi účinkami na mikroorganizmy sa prejavuje ultrafialové žiarenie 

(UV). Zo ultrafialového spektra je 256 nm najnebezpečnejšia vlnová dĺžka, pretože pri nej 

najviac absorbujú práve nukleové kyseliny a dochádza tak k ich trvalému poškodeniu [2]. 

2.4.6. Soľný stres – osmotický tlak 

Osmotický stres je spôsobený zmenami v koncentrácii rozpustených molekúl v médiu, čím 

sa teda mení aj dostupnosť vody. Zvýšenie osmotického tlaku vedie k zníženiu vodnej 

aktivity a vodnému potenciálu a naopak. Voda vždy prúdi cez semipermeabilné membrány 

v smere vyššieho koncentračného spádu, to znamená do miesta s nižšou vodnou aktivitou 

alebo vyššou osmolaritou. Vzhľadom na to, že biologické membrány sú priepustné pre vodu 

viac ako pre väčšinu roztokov, sú živé bunky ovplyvňované zmenami celkovej koncentrácie 

rozpustených látok vo svojom prostredí. V dôsledku toho sa pri zvýšení vonkajšej osmolarity 

odvádza voda z bunky a pokles vonkajšej osmolarity vyvolá prítok vody do bunky. 

Mikroorganizmy si udržiavajú o niečo vyšší osmotický tlak, ako je tlak okolitého prostredia. 

Tento tlakový rozdiel je spôsobený odporom bunkovej steny a je označovaný ako bunkový 

turgor tlak [19, 20, 21]. 

V laboratórnych podmienkach je osmotický stres vyvolávaný spravidla pridaním NaCl 

alebo sorbitolu do kultivačného média. Vystavenie kvasinkových buniek pôsobeniu NaCl má 

za následok nielen vytvorenie osmotického stresu, ale je tiež sprevádzané toxicitou sodných 

iónov Na
+
 označovanou ako soľný stres [21, 22]. 

2.4.7. Nutričný stres 

Hlavnými komponentmi, ktoré bunka potrebuje na svoje prežitie je uhlík a dusík. Pri ich 

limitujúcej dostupnosti nemôže metabolizmus bunky získavať energiu pre svoj chod a bunka 

sa tak dostáva do stresových stavov a nastáva hladovanie. Medzi ďalšie prvky potrebné na 

rast bunky partia fosfor, síra a kremík. Ich limitácia však nemá až tak výrazný vplyv ako 

limitácia uhlíka a dusíka [20, 23]. 

Oleogénne mikroorganizmy, ako sú kvasinky, huby a riasy, môžu akumulovať vysoké 

množstvá neutrálnych zásobných lipidov za vhodných kultivačných podmienok a teda sú 

považované za potenciálny zdroj triacylglycerolov (TAG). Využívanie mikrobiálnych TAG je 

v priemysle biopalív čoraz viac skúmanou oblasťou v posledných rokoch. Mikrobiálne lipidy 

môžu byt úspešne použité na produkciu biopaliva po katalyzovanej tranesterifikácii alkoholmi 

s krátkym reťazcom [8]. 

Nutričný stres má v bunkách za následok metabolickú aklimatizáciu, ktorá často spočíva 

v zmene bunkovej kompozície makromolekúl. Limitácia dusíkom často spôsobuje 

zredukovanie obsahu proteínov v bunke a zvýšenie akumulácie lipidov a sacharidov v kultúre. 

Výskyt zvýšenej akumulácie lipidov v bunkách bol demonštrovaný pri použití kmeňov 

kvasiniek a plesní na médiách, kde došlo počas kultivácie k limitácii niektorých nutrientov 

(dusík, fosfor) a prítomnosti nadbytku uhlíkového zdroja [8, 23]. 

Limitácia dusíkom je najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim lipogenézu. Dusík je 

potrebný počas rastovej fázy na syntézu proteínov a nukleových kyselín, zatiaľ čo tok uhlíka 

je rovnomerne rozdelený medzi katabolické a anabolické procesy (syntéza uhľovodíkov, 

lipidov, nukleových kyselín a proteínov). Keď dôjde k limitnej koncentrácii dusíka v médiu, 

spomalí sa rýchlosť rastu a bunky majú tendenciu zastaviť syntézu nukleových kyselín 
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a proteínov. Pri neoleogénnych kmeňoch ostáva nadbytok uhlíka nevyužitý alebo je 

premenený na zásobné polysacharidy. Pri oleogénnych mikroorganizmoch je metabolizmus 

preferenčne smerovaný k syntéze lipidov s ich následnou akumuláciou [8, 24]. 

Rozdielne môžu kultúry reagovať aj na rôzne zdroje uhlíka. V praxi je snaha o využívanie 

rastových médií s čo najnižšími prevádzkovými nákladmi. Ako potenciálne uhlíkové zdroje 

môžu byť na mikrobiologickú produkciu najrôznejších pigmentov využívané pentózy 

a hexózy, rôzne disacharidy, glycerol, ethanol, methanol, oleje, n-alkány a široké množstvo 

odpadových substrátov pochádzajúcich z poľnohospodárskeho priemyslu. O oleogénne 

kvasinky je značný záujem z dôvodu schopnosti rásť na širokom spektre uhlíkových 

substrátov, vrátane odpadov vznikajúcich pri priemyselných procesoch, ako je srvátka či 

odpadová voda z lisovania olivového oleja. Z viacerých štúdií vyplynulo, že mnoho týchto 

kvasiniek je schopných utilizovať glycerol ako jediný zdroj uhlíka a syntetizovať tak veľké 

množstvá SCO [25, 26, 27, 28, 29, 30]. 

2.5. Karotenoidy 

2.5.1. Štruktúra 

Karotenoidy sú lipofilné žlté, oranžové a červené pigmenty široko zastúpené vo všetkých 

typoch živých organizmov. Podľa štruktúry sa karotenoidy radia do skupiny C40 

tetraterpénov, presnejšie do skupiny tetraterpénov obsahujúcich osem C5 izoprénových 

jednotiek. Základný nenasýtený reťazec spravidla obsahuje 22 atómov uhlíka 

s konjungovaným systémom dvojitých väzieb a metylovým vetvením. Medzi ďalšie viacero 

rôznych funkčných skupín, ako napríklad hydroxy, keto-, či epoxyskupiny. Konjugovaný 

polyénový systém dvojitých väzieb je základom rigidnej kostry molekuly a má za následok aj 

typické sfarbenie karotenoidov. Dvojité väzby majú tiež vplyv na spektrálne vlastnosti – 

karotenoidy najviac absorbujú svetelné žiarenie pri vlnovej dĺžke 450 nm. Pri spektrálnej 

analýze sa využíva rozsah 430-480 nm kde má ich absorpčné spektrum veľmi charakteristický 

tvar [31]. 

Opísaná štruktúra má významnú úlohu v rámci stabilizačnej funkcie karotenoidov 

v membránach a lipoproteínových komplexoch.  

 

Karotenoidy je možné podľa ich štruktúry rozdeliť do niekoľkých skupín: 

 Podľa prítomnosti kyslíka v molekule: 

o  anoxygénne zlúčeniny– karotény 

o  oxygénne zlúčeniny – kyslíkaté zlúčeniny odvodené od karoténov (alkoholy, 

ketóny, epoxidy, xantofyly, kyseliny) 

 Podľa štruktúry reťazca: 

o  Acyklické (fytoén, fytofluén, δ-karotén, neurosporén, lykopén) 

o  Monocyklické (γ-karotén, torulén, torularodín) 

o  bicyklické (α-karotén, β-karotén) 

2.5.2. Vlastnosti 

Karotenoidy sú najvýraznejšie, prirodzene sa vyskytujúce lipofilné pigmenty. Sú to 

nepolárne zlúčeniny, ktoré sú rozpustné iba v nepolárnych rozpúšťadlách (tuky, organické 

rozpúšťadlá, oleje). V dôsledku obsahu konjugovaného systému dvojitých väzieb sú 
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v prítomnosti kyslíku veľmi ľahko oxidovateľné. Naopak v anaeróbnom prostredí sú tieto 

zlúčeniny veľmi stabilné. Štruktúra týchto látok je veľmi citlivá na svetelné žiarenie, a tiež aj 

na pH prostredia. Pri pôsobení žiarenia dochádza k izomérii a vzniku epoxyderivátov. 

v kyslom prostredí podliehajú karotenoidy izomerizácii. 

Sú predmetom záujmu mnohých vedných disciplín vďaka svojej širokej rozmanitosti 

a rôznym funkciám (viac ako 600 definovaných štruktúr). Vzhľadom na ich všadeprítomný 

výskyt, rôzne funkcie a zaujímavé vlastnosti, sú karotenoidy predmetom interdisciplinárneho 

výskumu v biochémii, biológii, chémii, medicíne, mikrobiológii, fyzika a mnohých ďalších 

vedných odboroch. 

 

 

Obrázok 6: Štruktúra niektorých karotenoidov 

2.5.3. Funkcie a výskyt 

Karotenoidy sa vyskytujú nielen v rastlinnej, ale aj mikrobiálnej a živočíšnej ríši, kde 

spôsobujú charakteristické žlté až červené sfarbenie spôsobené prítomnosťou 

konjungovaných dvojitých väzieb. Produkované sú predovšetkým fotosyntetizujúcimi –

organizmami, ale môžu byť produkované aj nefotosyntetizujúcimi organizmami, ako sú 

niektoré baktérie, kvasinky alebo plesne. Živočíchy ich nedokážu syntetizovať, iba prijímať 

z potravy ako rastlinné karotenoidy, ktoré sú potom schopné premieňať na ich potrebné 

formy. 
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2.5.4. Biosyntéza izoprenoidov 

Syntéza všetkých karotenoidov vychádza z izoprenoidnej alebo terpenoidnej metabolickej 

dráhy a ich biosyntéza bežne zahŕňa tri základné kroky: 

1) Syntéza izopentyl pyrofosfátu (IPP) 

2) Syntéza fytoénu 

3) Cyklizácia a ďalšie reakcie lykopénu 

Prvý krok syntézy karotenoidov zahŕňa reakciu acetyl-CoA na 3-hydroxy-3-metyl-glutaryl-

CoA (HMG-CoA) pomocou HMG-CoA syntetázy. HMG-CoA sa mení na šesťuhlíkatú 

kyselinu mevalonovú (MVA), ktorá je prvým prekurzorom terpenoidnej biosyntetickej dráhy. 

MVA sa ďalej mení na izopentyl pyrofosfát (IPP) pomocou série reakcií zahrňujúcich 

fosforyláciu pomocou MVA kinázy nasledovanou dekarboxyláciou. V ďalšej fáze syntézy 

dochádza k izomerizácii IPP na dimetylallyl pyrofosfát (DMAPP) a postupnej adícii troch IPP 

molekúl na DMAPP. Tieto reakcie sú katalyzované prenyltransferázou za vzniku C20 

zlúčeniny geranylgeranyl pyrofosfát (GGPP). Táto dráha s metabolickou dráhou sterolov až 

do C15 (farnesyl pyrofosfát, FPP) [31] 

FPP sa ďalej formuje na skvalén, C30 zlúčeninu, ktorá je prekurzorom sterolov. Pri tvorbe 

karotenidov kondenzujú dve molekuly GGPP (hlava-hlava) za vzniku fytoénu. Ten následne 

podlieha desaturácii za tvorby lykopénu. Lykopén je tzv. all-trans molekula a teda izomerácia 

prvej alebo druhej dvojitej väzby na fytoéne musí prebehnúť v rovnakom štádiu 

desaturačného procesu.  

Lykopén je prekurzorom cyklických karotenoidov a podlieha viacerým metabolickým 

reakciám ako napr. cyklizácia za vzniku β iónového kruhu. Okrem cyklizácie podlieha aj 

hydrogenácii a dehydrohenácii na prvej a druhej dvojitej väzbe. 
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Obrázok 7: Schéma biosyntézy karotenoidov (31) 

2.6. Lipidy 

Časť biotechnologického priemyslu sa v poslednej dobe zameriava na mikrobiálnu 

produkciu lipidov, a to prevažne za využitia najrôznejších prírodných materiálov. Tieto lipidy, 

inak nazývané aj single-cell oil (SCO), sú produkované pomocou tzv. oleogénnych 

mikroorganizmov a sú zložené prevažne z neutrálnych frakcií (triacylglyceroly – TAG 

a v menšej miere aj sterylestery). O produkciu SCO vo veľkovýrobných procesoch je osobitný 

záujem vzhľadom ku rôznym schopnostiam odlišných mikroorganizmov syntetizovať lipidy, 

ktoré obsahujú dieteticky a medicínsky dôležité polynenasýtené mastné kyseliny (PUFA). Sú 

nimi napr. kyselina linolénová, dihomo-γ-linolénová, arachidonová a eikosapentaenová. 

Okrem toho neustále rastúci dopyt a využitie bionafty prvej generácie zvýšil cenu rôznych 

potravín. Táto situácia viedla k objavovaniu nových a nekonvenčných zdrojov olejov, ktoré 

by následne mohli byť zmenené na bionaftu. Za potenciálne významný zdroj týchto lipidov sú 

považované práve oleogénne mikroorganizmy. Potenciál veľkovýrobného využitia týchto 

mikroorganizmov sa odráža aj v schopnosti kvasiniek produkovať lipidy, ktorých zloženie je 

podobné lipidom v exotických tukoch a špeciálne tým v kakaovom masle [32, 33, 34]. 

Mnoho mikroorganizmov je schopných konzumovať mydlo tak ako voľné mastné kyseliny, 

nehľadiac na ich lipolitickú kapacitu. Teda mikroorganizmy, ktoré sú schopné štiepiť 

triacylglyceroly a estery mastných kyselín by mali v ich enzýmovom vybavení obsahovať 

lipázový enzýmový systém. Voľné mastné kyseliny sa môžu v rastovom prostredí nachádzať 

ako počiatočný substrát, alebo sú tvorené lipázou pri katalytickej hydrolýze TAG alebo 

príslušných esterov. Následne sú do vnútra buniek inkorporované pomocou aktívneho 

transportu [32]. 
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2.6.1. Mikrobiálna produkcia lipidov 

Viacero kvasinkových druhov bolo označených ako oleogénne mikroorganizmy, pretože za 

vhodných podmienok tvoria a akumulujú TAG v značnej miere (20 až 70 %). Bolo 

preukázané, že k akumulácii lipidov v oleogénnych kvasinkách a plesniach je jeden 

z nutrientov v médiu limitujúci (napr. zdroj dusíka alebo fosforu) a zdroj uhlíka je prítomný 

v prebytku. Na stimuláciu tvorby lipidov je najefektívnejšie využiť limitáciu dusíka v médiu. 

Počas fázy rastu je dusík potrebný na syntézu proteínov a nukleových kyselín, zatiaľ čo 

spotreba uhlíka sa rozdeľuje medzi energetické a anabolické pochody využívajúc sacharidy, 

lipidy, nukleové kyseliny a proteíny. Keď dochádza k limitácii dusíkom, tak rýchlosť rastu sa 

znižuje a syntéza nukleových kyselín a proteínov má tendenciu sa zastaviť. Pri neoleogénnych 

mikroorganizmoch ostáva prebytok uhlíka nevyužitý alebo je prevádzaný na zásobné 

polysacharidy, zatiaľ čo u oleogénnych druhov je za týchto podmienok metabolizmus 

smerovaný k akumulácii TAG v intracelulárnych lipidových organelách [8]. 

Potenciál mikrobiálnej produkcie lipidov spočíva aj vo využívaní lacných surovín, ktoré 

môžu byť využité na biokonverziu s cieľom získať zdroj lipidov. Bolo vypracovaných mnoho 

prác poukazujúcich na potenciál výroby mikrobiálnych lipidov za účelom ekologického 

a ekonomicky výhodného využitia lacných surovín. Využívané boli mikrobiálne kmene 

schopné tieto lipidy akumulovať v nadmernom množstve, napr. Lipomyces lipofera, 

Lipomyces starkeyi, Cryptococcus albidus, Rhodsporidium toruloides, Rhodotorula glutinis, 

Yarrowia lipolitica, Rhodotorula glutinis, Chlamydomonas reinhardtii, Scenedesmus 

subspicatus či Trichosporon pullulan [8, 35, 36, 37, 38]. 

2.7. Analytické metódy používané ku stanoveniu mikrobiálnych metabolitov 

2.7.1. FTIR 

Biospektroskopia a snímacie technológie v potravinárskom priemysle  

Odvetvie surových biologických materiálov a optimalizačných procesov, ktoré je súčasťou 

potravinárskej chémie, je vysoko špecializované v spektroskopii a snímacích technológiách. 

Tieto technológie sú veľmi užitočné pri vývoji potravín a pri kontrole kvality v priemyselnej 

výrobe [39]. 

 

Základy infračervenej spektroskopie 

Infračervená spektroskopia je založená na excitácii molekulárnych vibrácií, ktoré nastávajú 

keď je vzorka ožiarená infračerveným svetlom. Na absorpciu tohto žiarenia je potrebné, aby 

sa jeho frekvencia blížila špecifickým frekvenciám, ktoré sú charakteristické pre štruktúru 

skúmanej molekuly. Výsledkom absorpcie žiarenia je zmena amplitúdy v molekulárnych 

vibráciách [39]. 

Infračervená oblasť elektromagnetického spektra sa bežne rozdeľuje na tri základné 

podoblasti: 

 Blízka infračervená oblasť (140000 – 4000 cm
-1

/ 0,75 – 1,4 µm) 

 Stredná infračervená oblasť ( 4000 – 400 cm
-1

/ 3 – 8 µm) 

 Ďaleká infračervená oblasť ( 400 – 4 cm
-1

/ 8 – 1000 µm) 

Rozdiely medzi energetickými hladinami molekulárnych vibrácii v ich základnom 

a excitovanom stave sa zhodujú s energiou elektromagnetického žiarenia v strednej 

infračervenej oblasti elektromagnetického spektra. Stredná infračervená oblasť teda excituje 
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molekulárne vibračné hladiny z ich základných stavov do prvých excitovaných hladín a hrá 

teda významnú úlohu pri chemickej analýze. V blízkej infračervenej oblasti dochádza pri 

absorpcii žiarenia k excitácii do vyšších molekulárne vibračných hladín, ktoré sa inak 

nazývajú aj overtrony. V ďalekej oblasti infračerveného spektra sa objavujú takzvané rotačné 

pásy, dobre využiteľné pri analýze plynov [39, 40]. 

 

 

Obrázok 8: Elektromagnetické spektrum so zvýraznenou infračervenou a viditeľnou oblasťou [41] 

Molekulárne vibrácie, ktoré sa vyskytujú aj u malých molekúl ako napríklad voda, mávajú 

rôzny charakter. Môžu byť prezentované ako periodický pohyb atómov v molekule a je 

možné ich rozdeliť na krútenie, ohýbanie, otáčanie a vibračné pohyby atómov v molekule. 

Všetky tieto pohyby môžu byť zhrnuté do dvoch základných typov molekulárnych vibrácií 

ako je možné vidieť aj na obrázku 9: 

 

 Stretching 

Tento typ vibrácií je periodickým pohybom približovania sa a odďaľovania atómov 

pozdĺž spojnice ich jadier. Môže sa tiež objavovať ako symetrický alebo asymetrický typ 

vibrácií. 

 

 Bending 

Tento typ vibrácií je periodický, takzvaný nožnicovitý, kývavý alebo mávavý pohyb, 

ktorý je výsledkom zmeny väzbového uhla a môže sa objaviť v rovine väzby ale aj mimo 

nej.  
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Obrázok 9: Typy vibrácií vo forme naťahovania (stretching) a kývania (bending) v nelineárnej trojatómovej 

molekule [42] 

 

Frekvencia kmitania mnohých vibračných stavov súvisí so špecifickou funkčnou skupinou. 

To má za následok, že vlnové dĺžky mnohých absorpčných pásov sú charakteristické pre 

špecifické chemické skupiny. Okrem toho, ďalšie absorpčné pásy, inak nazývané ako oblasti 

otlačku prsta („fingerprint bands“), nie sú určené konkrétnou skupinou ale poskytujú užitočné 

informácie na rozlišovanie podobných molekúl [39, 40]. 

 

FTIR (Fourier Transform-Infrared Spectroscopy) 

 

Infračervená spektroskopia s Fourierovou transformáciou (FTIR) je druh absorpčnej 

spektroskopie zameranej na meranie, ako vzorka absorbuje svetlo rôznych vlnových dĺžok. 

Avšak v porovnaní s disperznou spektroskopiou nie je vzorka v FTIR vystavená 

monochromatickému lúču svetla, ale obsahuje spojité spektrum frekvencií a sleduje sa, ako je 

svetlo vzorkou absorbované. Meranie je mnohonásobne opakované s jednotlivými 

frekvenciami. Merania sú počítačom následne zhrnuté do jedného spektra. Algoritmus, ktorý 

je používaný na spracovanie surových údajov do požadovaných výsledkov sa nazýva 

Fourierova transformácia.  

Na získanie absorpčných spektier FTIR najprv odmeria referenčné absorpčné spektrum 

prázdnej vzorky (I0) a potom spektrum osvetlenej meranej vzorky (I). Transmitancia je potom 

vypočítaná podľa vzťahu: 

 
 

Podľa Lambert Beerovho zákona intenzita I klesá exponenciálne s molárnym absorpčným 

koeficientom ε, dĺžkou dráhy svetla cez vzorku l a koncentráciou vzorky. Spektrum 

v infračevenej oblasti sa najbežnejšie uvádza ako závislosť absorbancie A na vlnovej dĺžke, 

kde absorbancia je vypočítaná podľa vzťahu: 

 
 

Lambert-Beerov zákon však nie je nikdy úplne presný pri praktickej aplikácii vzhľadom na 

stratu intenzity žiarenia chemickými a inštrumentálnymi faktormi [43]. 
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Infračervené spektrum mikroorganizmov 

Vo všeobecnosti sa všetky baktérie a huby skladajú z proteínov, lipidov, nukleových 

kyselín a vody. Každá biomolekula obsahuje niekoľko funkčných skupín, takže získané 

infračervené spektrum je veľmi široké a zložité. Pri štúdiu mikroorganizmov infračervenou 

spektroskopiou do spektra prispievajú všetky funkčné skupiny naraz. Preto nemusia 

absorpčné pásy húb a baktérií v infračervenej oblasti poskytovať informácie iba o jednej 

špecifickej zložke mikroorganizmu. Niektoré biomolekuly húb a baktérií však obsahujú 

funkčné skupiny charakteristické pre daný typ molekúl. To spôsobuje, že infračervené svetlo 

z danej oblasti je viac alebo menej dobre odlíšiteľné od absorpcie iných funkčných skupín 

a daná oblasť sa nazýva aj „fingerprint“ oblasť. Preto môžu byť niektoré absorpčné pásy 

priradené špecifickým funkčným skupinám alebo dokonca špecifickým biomolekulám. 

Infračervené spektrum sa teda bežne rozdeľuje do piatich odlišných spektrálnych oblastí: 

 A: Oblasť mastných kyselín: 3000-2800 cm
-1

 

 B: Oblasť proteínov: 1700-1500 cm
-1

 

 C: Zmiešaná oblasť: 1500-1200 cm
-1

 

 D: Oblasť polysacharidov: 1200-900 cm
-1

 

 E: tzv. „Fingerprint“ oblasť: 900-700 cm
-1

 

Obrázok 10: Charakteristické oblasti vibrácií v infračervenom spektre 

To, ktoré absorpčné pásy v FTIR spektre súvisia s chemickými väzbami je prirodzene len 

hrubé rozdelenie. Spektrálna oblasť podávajúca najpresnejšie výsledky v FTIR spektroskopii 

mikroorganizmov je polysacharidová oblasť (1200-900 cm
-1

). Dôvodom je, že uhľovodíky sú 
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hlavným zásobným materiálom všetkých mikroorganizmov a zvyčajne sa nachádzajú 

v mikrobiálnych bunkách vo vysokých koncentráciách. Avšak oblasť polysacharidov nie je 

významná pri rozlišovaní húb a baktérií. Naopak oblasť mastných kyselín je veľmi efektívna 

pri rozlišovaní húb, ale menej účinná na rozlišovanie medzi kvasinkami a baktériami. 

V oblasti odtlačku prsta (900-700 cm-1) je však možnosť identifikácie rôznych húb veľmi 

vysoká vzhľadom k funkčným skupinám s charakteristickou absorbanciou v danej oblasti. Od 

roku 1962 bolo zaznamenaných mnoho spektier mikroorganizmov [44]. 

Záverom možno povedať, že použitím infračervenej spektroskopie v mikrobiológii je 

možné identifikovať a rozdeľovať odlišné druhy prakticky na úrovni DNA jej fenotypových 

prejavov (zloženie polysacharidov, lipidov a pod), interpretovať rozdiely týkajúce sa 

chemického zloženia buniek a charakterizovať extrakty a metabolity buniek [45]. 

 

Inštrumentácia v FTIR 

Na získanie IR spektra je možné použiť dve rôzne inštrumentácie: (1) disperzný 

spektroskop a (2) FTIR spektroskop. Disperzné spektrometre sa skladajú zo zdroja žiarenia, 

monochromárotu a detektora.  

 

 

Obrázok 11: Schéma spektrofotometra 

 

Zahrievaný materiál v zdroji emituje infračervené svetlo zložené zo širokého rozsahu 

vlnových dĺžok. Svetlo sa dostáva do monochromátoru, optického zariadenia používaného na 

selektívne prepúšťanie časti žiarenia. Predtým než sa žiarenie dostane ku vzorke je rozdelené 

pomocou optického hranola alebo difrakciou na optickej mriežke. Na konci detektor meria 

intenzitu infračerveného žiarenia, ktoré prechádza vzorkou [46]. 

Pri FTIR spektrometroch je monochromátor nahradený takzvaným interferometrom, 

skladajúcim sa z dvoch navzájom kolmých plochých zrkadiel – jedno z nich je pevné a druhé 

sa môže pohybovať o niekoľko milimetrov. Na začiatku sa prichádzajúce svetlo rozdelí na 

dva rovnaké lúče. Každý z nich sa odrazí od jedného zo zrkadiel a následne sa opäť stretnú 

a navzájom interferujú. Vzhľadom na pohyblivosť jedného zo zrkadiel sa dráhy prejdené 

jednotlivými lúčmi líšia. Výsledný interferenčný obrazec sa nazýva interferogram a udáva 

závislosť intenzity signálu od zmeny dĺžky dráhy medzi jednotlivými lúčmi, kde každý bod 

obsahuje informáciu o každej meranej frekvencii. Ďalej sa lúč dostáva ku vzorke a prechádza 

cez ňu alebo je odrazený od jej povrchu. Žiarenie prichádzajúce od vzorky je zaznamenávané 

detektorom [46, 47]. 
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Obrázok 12: Schéma FTIR spektroskopu 

Získavaný signál je digitalizovaný a okamžite prenášaný do počítača, kde sú informácie 

dekódované pomocou matematickej metódy Fourierovej transformácie. Metóda je založená 

na dvoch rovniciach: (1) zmena intenzity ako funkcia rozdielnej optickej dráhy a (2) zmena 

intenzity žiarenia ako funkcia vlnového čísla. Tieto dve rovnice sú matematicky navzájom 

premeniteľné s pomocou Fourierovej transformácie. V FTIR sa používa metóda rýchlej 

Fourierovej tranformácie (tzv. „Fast Fourier transformation – FFT“), takže interferogram 

môže byť premenený na absorpčné spektrum [46, 47]. 

Pre získanie FTIR spektra je potrebné referenčné spektrum pozadia. Toto spektrum je 

závislé na vlastnostiach prístroja a na vplyve prítomného oxidu uhličitého a vody v ňom. 

Následne je odmerané jednolúčové spektrum vzorky a pomer tohto spektra sa potom porovná 

s nameraným pozadím aby sa získalo dvojlúčové spektrum vzorky.  

FTIR spektrometre poskytujú vyššie merané signály, sú rýchle, veľmi presné, ide 

o nedeštruktívnu a reprodukovateľnú metódu. Avšak ak sa vo vzorke nachádza voda alebo 

oxid uhličitý, môže dôjsť ku zmene meraného spektra. V závislosti na meranej vzorke môže 

byť použitá metóda transmitancie, absorbancie alebo reflektancie [46, 47]. 

 

2.7.2. Ramanova spektroskopia 

Ramanova spektroskopia patrí medzi vibračné spektroskopie podobne ako aj infračervená 

spektroskopia. Zatiaľ čo IR spektroskopia je formou absorpčnej spektroskopie, Ramanova 

spektroskopia je založená na rozptyle svetla a je používaná najmä na štúdiu rôznych typov 

molekúl.  

Po dopade monochromatického žiarenia na vzorku sa väčšina svetla rozptýli elastickými 

zrážkami fotónov s molekulami. Takýto rozptyl sa nazýva Rayleighov rozptyl. U niektorých 

fotónov však pri zrážke s analyzovanou molekulou dôjde k neelastickej zrážke. Vzniká tak 

Ramanov rozptyl, ktorý je možné merať pri dostatočne silnom zdroji monochromatického 

žiarenia – laseru. Informácie získavané z Ramanovho spektra sú založené na kývavých 

a mávavých pohyboch polarizovateľných skupín vo vibračných stavoch a sú teda 

komplementárne s IR spektroskopiou. Zatiaľ čo nepolárne skupiny majú silný signál 

v Ramanovom spektre, polárne skupiny majú silný signál v IR spektre [48]. 
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Výhodou Ramanovej spektroskopie oproti IR spektroskopii je nízka citlivosť na vodu 

a prípravu vzorky. Je teda možné robiť kvalitatívne merania v roztokoch, či priamo 

v potravinách [48, 49]. 

2.7.3. HPLC 

Chromatografické metódy patria do skupiny separačných metód, ktoré sú založené na 

rozdielnej distribúcii delených látok v zmesi dvoch rôznych nemiesiteľných fáz. Tieto fázy sa 

delia na mobilnú (pohyblivú) a stacionárnu (nepohyblivú). V prípade kvapalinovej 

chromatografie, ako z jej názvu vyplýva, je mobilnou fázou kvapalina. Ako stacionárna fáza 

potom môže vystupovať buď tuhá látka alebo kvapalina imobilizovaná na tuhom nosiči. 

Stacionárna fáza je umiestnená v chromatografickej kolóne vo forme sorbentu, ktorým 

preteká mobilná fáza. Jej pohybom je vzorka v tejto sústave unášaná. Jednotlivé zložky 

vzorky môžu byť stacionárnou fázou zachytávané, a preto sa pri pohybe zdržujú. Čas, ktorý 

strávi zložka v jednej alebo druhej fáze, závisí na jej afinite ku každej z nich. Viac sa v tejto 

sústave zdržia tie zložky, ktoré sú na stacionárnej fáze viazané silnejšie. Tím sa od seba 

jednotlivé zložky postupne separujú a na koniec stacionárnej fáze sa dostávajú skôr zložky 

menej zadržované. Najčastejším usporiadaním kvapalinovej chromatografie je vysokoúčinná 

kvapalinová chromatografia (High Performance Liquid Chromatography, HPLC). Pri 

takomto usporiadaní separačného zariadenia je mobilná fáza do systému privádzaná pod 

vysokým tlakom za pomoci čerpadla [50, 51]. 

2.7.3.1. Retenčné charakteristiky 

Relatívne zdržanie zložky v kolóne vyjadrujeme pomocou retenčného faktoru R. Ak 

v kolóne dĺžky L migruje zóna látky s retenčným časom tR tak jej rýchlosť je v = L/tR. 

Rýchlosť inertnej látky v tej istej kolóne vyjadríme pomocou mŕtveho retenčného času ako 

u = L/tM. Retenčný faktor je potom vyjadrený ako pomer týchto rýchlostí: 

R

M

t

t

u

v
R   

Retenčný objem je potom objem mobilnej fáze, ktorý pretečie kolónou za retenčný čas 

danej látky. Medzi retenčným časom tR a retenčným objemom VR existuje vzťah: 

RmR tFV   

kde, Fm je objemový prietok mobilnej fáze udávaný v ml∙min
-1

. 

Iný spôsob ako určiť lineárnu rýchlosť mobilnej fáze je za použitia známej geometrie 

kolóny (prierez A), kedy sa táto rýchlosť nazýva aj ako intersticiálna [51]: 

A

F
u m

i   

2.7.3.2. Účinnosť chromatografickej kolóny 

Cieľom metódy HPLC je dosiahnutie čo najúčinnejšia separácia látok v čo najkratšom 

čase. Účinnosť kolóny charakterizujeme na základe jej schopnosti, čo najlepšie oddeliť zložky 

zmesi a je mierou kvality chromatografickej separácie. Mierou účinnosti kolóny je 

bezrozmerná veličina počet teoretických poschodí N: 

2

2

2

2
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2
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kde V  je smerodajná odchýlka v objemových jednotkách a obdobne to platí aj pre dĺžkové 

a časové údaje. Teoretické poschodie je pomyselná časť kolóny, kde dochádza k ustáleniu 

rovnováhy medi stacionárnou a mobilnou fázou. Jeho dĺžka sa nazýva ekvivalent teoretického 

poschodia H: 

N

L
H   

Počet teoretických poschodí je možné určiť aj z chromatogramu na základe šírky píku 

v základni Y alebo zo šírky píku v polovici jeho výšky Y1/2: 
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Počet teoretických poschodí nie je konštantnou veličinou pre kolónu. Závisí na retenčnom 

faktore R zložky použitej pre výpočet a na miere opotrebovania stacionárnej fáze. Ďalšími 

faktormi vplývajúcimi na počet teoretických poschodí sú [51, 52]: 

o Dĺžka kolóny 

o Retenčný faktor R (resp. retenčný čas tR) 

o Rýchlosť prietoku mobilnej fázy 

o Veľkosť častíc v chromatografickej kolóne 

o Teplota 

o Viskozita mobilnej fázy. 

2.7.3.3. Všeobecná schéma kvapalinového chromatogramu 

HPLC pôvodne vznikla z klasickej kvapalinovej chromatografie, kde sa kolóna o dĺžke asi 

0,5 m a priemere asi 2 cm naplnila zrnitým sorbentom o veľkom priemere častíc. Na konci 

kolóny bola frita a kohút. Do kolóny sa naliala mobilná fáza, na hornú vrstvu náplne sa 

nadávkovalo malé množstvo vzorky. Následne bola pridávaná mobilná fáza, ktorá vplyvom 

gravitácie prechádzala kolónou a vyplavovala jednotlivé analyty v rôznych časoch. Toto 

usporiadanie zďaleka nedosahovalo takú účinnosť ako HPLC [52]. 

HPLC sa od klasickej kvapalinovej chromatografie líši dostatočne malou veľkosťou častíc 

sorbentu, ktoré zabezpečujú účinnosť separácie. Kladú však mobilnej fáze veľký odpor pri jej 

prechode kolónou a preto je potrebné pracovať pri vysokom tlaku, ktorý zabezpečuje čerpadlo 

[53]. 

 

Obrázok 13: Bloková schéma HPLC. (1) zásobníky mobilných fáz, (2) odplyňovač (degasser), (3) 

zmiešavač, (4) vysokotlaké čerpadlo, (5) dávkovač vzorky, (6) chromatografická kolóna v termostate, (7) 

detektor, (8) zberač frakcií, (9) dátová stanica 



 

29 

2.7.3.4. Kolóny v HPLC 

V súčasnosti sa kolóny pre HPLC vyrábajú takmer výhradne komerčne. Materiál kolóny 

musí spĺňať určité požiadavky: 

o  odolnosť voči vysokým tlakom (až do 100 MPa) 

o  chemická inertnosť voči pôsobeniu mobilnej fázy 

o  Pokiaľ možno, vnútorný povrch musí byť dokonale hladký 

Materiály, ktoré týmto požiadavkám vyhovujú a sú komerčne dostupné, sú prevažne 

nerezová oceľ, menej využívané tvrdené sklo v kovovom puzdre (tlak do 20 MPa, chemicky 

stabilnejšie) a PEEK (polymér: polyetheretherketon) 

Pre analytické účely sa používajú kolóny s vnútorným priemerom 2,1 – 5 mm s dĺžkou 10 

až 300 mm. Náplň analytických kolón je tvorená časticami o priemere 1 – 10 μm. Častice 

s väčším priemerom, typicky s priemerom 20 – 50 μm, sa používajú pre preparatívne 

aplikácie. Častice sú vyrábané z nestlačiteľných materiálov ako silikagel (silika), oxid hlinitý 

(alumina), grafitový uhlík, rigidné polyméry a ďalšie [51, 52]. 

2.7.3.5. Detektory 

V HPLC sú detektory radené hneď za kolónou. Ich úlohou je zaznamenávať rozdiel 

v signáli medzi priechodom čistej mobilnej fáze a mobilnej fáze s analytom. Základné delenie 

detektorov je na deštrukčné a nedeštrukčné [52].  

Ideálny HPLC detektor by mal splňovať nasledujúce vlastnosti: 

o  vysoká citlivosť 

o  univerzálnosť (detekcia všetkých analytov) 

o  špecifita 

o  široký lineárny dynamický rozsah 

o  nedeštruktívnosť 

o  spoľahlivosť, ľahké používanie. 
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3. CIEĽ PRÁCE 
Cieľom predloženej diplomovej práce zameranej na reguláciu produkcie lipidov 

a lipidických metabolitov na rôznych typoch substrátov vybranými kmeňmi karotenogénnych 

kvasiniek je riešenie nasledujúcich partikulárnych úlohách: 

 

 Prehľad mikrobiálnych producentov lipidov a karotenoidných pigmentov 

 

 Možnosti regulácie produkcie lipidov 

 

 Prehľad vybraných analytických metód použiteľných na kvalitatívne a kvantitatívne 

stanovenie mikrobiálnych lipidov a karotenoidov 

 

 Využite FTIR spektroskopie pri analýze karotenogénnych kvasiniek 

 

 Skríningová štúdia vplyvu vybraných faktorov na schopnosť vybraných 

kvasinkových kmeňov akumulovať lipidy 
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4. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

4.1. Materiál a chemikálie 

4.1.1. Štandardné a špeciálne chemikálie 

Methanol pre HPLC Gradient Grade, Sigma – Aldrich (SRN) 

Ethanol pre HPLC Gradient Grade, Sigma – Aldrich (SRN) 

Methanol pre LC-MS, Sigma – Aldrich (SRN) 

Beta, beta-karotén, Sigma (SRN) 

Lykopén, Sigma (SRN) 

Ergosterol, Sigma (SRN) 

4.1.2. Kultivačné média a ich zložky 

Kvasničný autolyzát, Himedia (India) 

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

Síran amonný p.a., Lachema (ČR) 

Dihydrogenfosforečnan draselný p.a., Lachema (ČR) 

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

Chlorid sodný p.a., Lachema (ČR) 

4.1.3. Chemikálie použité na izoláciu karotenoidov 

Acetón p.a., Lachema (ČR) 

Hydroxid draselný p.a., Lachema (ČR) 

Diethyléter p.a., Lachema (ČR) 

Ethanol pre UV-VIS, Lachema (ČR) 

4.2. Prístroje a pomôcky 

4.2.1. Kultivácia kvasiniek 

Spektrofotometer VIS, Helios δ, Unicam (UK) 

Mikroskop L II ooA, Intraco Micro (SRN) 

GKB Color Digital CCD kamera (Taiwan) 

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

Trepačka IKA Yellow Line, (SRN) 

Centrifuga Sigma Laborzentrifugen (SRN) 

Analytické váhy Boeco (SRN) 

Mikrokultivačná 96-celová doska CR1496b (Enzyscreen B.V., Holandsko) 

4.2.2. Izolácia a analýza lipidov a karotenoidov 

IR transparentná silikónová 384-celová mikrotitračná doska, Burker Optik GmbH (D) 

FTIR spektrometer: 

Vysokovýkonná rozširovacia jednotka HTS-XT, Burker Optik GmbH (D) 

Tensor 27 spektrometer, Burker Optik GmbH (D) 

OPUS, Burker Analytik GmbH 

The Unscrambler X, Camo, Oslo (NO) 

Filtre pre HPLC, PRE-CUT, Alltech (GB) 

Vakuová odparka RV 06, IKA (SRN) 



32 

 

Vodná lázeň EL-20, Merci a.s. (ČR) 

 

Zostava na HPLC/PDA/ESI-MS 

Soustava HPLC/MS (Thermo Fischer Scientific, USA) 

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

Pumpa - MS Pump Plus, Finnigan SURVEYOR 

Detektor PDA - PDA Plus Detector, Finnigan SURVEYOR 

Hmotnostní spektrometer - LCQ Advantage MAX, Thermo Finnigan 

Vyhodnocovací systém Xcalibur 

 

Chromatografické kolóny: 

Kolóna Kinetex C18, 2,6 μm, 4,6 x 150 mm, Phenomenex 

Držák predkolóny - KJO - 4282, ECOM (ČR) 

Predkolóny - C18, AJO - 4287, Phenomenex 

4.3. Mikroorganizmy 

Na štúdium regulácie produkcie lipidov a karotenoidných pigmentov boli použité 

nasledujúce kvasinkové kmene: 

 Rhodotorula glutinis CCY 20-2-33 

 Cystofilobasidium capitatum CCY 10-1-2 

 Sporobolomyces roseus CCY 19-6-4 

 Sporobolomyces shibatanus CCY 19-20-3 

4.4. Kultivácia mikroorganizmov 

4.4.1. Kultivačné podmienky a príprava médií 

Všetky použité kvasinkové kmene (Rhodotorula glutinis, Cystofilobasidium capitatum, 

Sporobolomyces roseus a Sporobolomyces shibatanus) sú mezofilné, aeróbne 

mikroorganizmy. Všetky majú navzájom podobné výživové nároky. Kultivované boli 

v tekutých médiách pri teplote 28 °C a prítomnosti vzdušného kyslíka. Z dôvodu rýchlej 

sedimentácie všetkých kmeňov boli všetky médiá počas celej kultivácie intenzívne miešané. 

Pre zlepšenie produkcie karotenoidov prebiehali kultivácie pod stálym intenzívnym 

osvetlením. Sterilizácia médií prebiehala v tlakovom hrnci s otvoreným ventilom po dobu 30 

minút. 

4.4.2. Inokulum I a II 

Na začiatku každej kultivačnej série bolo pripravené inokulum I. Jeho objem bol pripravený 

tak, aby následný objem pre inokulum II v pomere ino I : ino II bol 1:5. Do každého 50 ml 

vysterilovaného inokula I boli sterilne naočkované 3 kličky zásobnej kultúry uchovanej na 

Petriho miskách. Kultivácia prebiehala 24 hodín. 

Zloženie inokula I a II je rovnaké a koncentrácie jednotlivých komponentov sú uvedené 

v tabuľke 1. 
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Tabuľka 1: Zloženie inokula I 

Zložka Koncentrácia [g∙dm-3] 

Glukóza 40 

(NH4)2SO4 5 

KH2PO4 5 

MgSO4 0,34 

Kvasničný autolyzát 7 

4.4.3. Produkčné médiá 

Pre každú kultivačnú sériu inokula II bola pripravená rada produkčných médií. Základnými 

zložkami boli síran amónny, dihydrogénfosforečnan draselný a síran horečnatý. Ich 

koncentrácie sa v jednotlivých médiách nemenili a sú uvedené v tabuľke 2. Ako zdroj uhlíka 

bola použitá glukóza a glycerol. Produkčné médiá boli pripravené tak, aby sa pri rôznych 

koncentráciách uhlíkového zdroja menil pomer uhlík-dusík (C/N pomer). Zloženie 

jednotlivých médií je znázornené v tabuľke 3 a 4. 

Tabuľka 2: Koncentrácie základných zložiek produkčného média 

Zložka Koncentrácia [g∙dm-3] 

(NH4)2SO4 - kontrola 4 

KH2PO4 4 

MgSO4 0,34 

Tabuľka 3: Zloženie produkčných médií s glukózou 

c(glukóza)[g∙dm-3] C/N pomer c((NH4)2SO4) [g∙dm-3] 

20 

40 1,29 

50 1,03 

60 0,86 

70 0,73 

80 0,64 

90 0,57 

100 0,51 

30 

40 1,93 

50 1,54 

60 1,29 

70 1,10 

80 0,96 

90 0,86 

100 0,77 

40 

40 2,57 

50 2,06 

60 1,71 

70 1,47 

80 1,29 

90 1,14 

100 1,03 
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Tabuľka 4: Zloženie produkčných médií s glycerolom 

c(glycerol) 
[% V/V] 

C/N pomer 
c((NH4)2SO4) 

[g∙dm-3] 

5 

40 2,03 

50 1,62 

60 1,35 

70 1,16 

80 1,01 

90 0,90 

100 0,81 

10 

40 4,05 

50 3,24 

60 2,70 

70 2,31 

80 2,03 

90 1,80 

100 1,62 

15 

40 6,08 

50 4,86 

60 4,05 

70 3,47 

80 3,04 

90 2,70 

100 2,43 

 

4.4.4. Mikrokultivácie 

Skríning rastu použitých kmeňov na jednotlivých typoch médií bol testovaný v 96-

celových polypropylénových mikrotitračných miskách CR1496b (Enzyscreen B.V., 

Holandsko) o objeme 2,2 ml. Kultivácie boli rozdelené do dvoch fáz. V prvej boli odskúšané 

všetky typy médií, kde ako substrát bola použitá glukóza a v druhej fáze média obsahujúce 

glycerol.  

Do jednej misky boli vždy napipetované štyri rovnaké série médií (1 séria = 21 médií) 

s rôznym pomerom C/N a rôznou koncentráciou daného uhlíkového zdroja o celkovom 

objeme 0,5 ml. Následne boli jednotlivé série médií zaočkované pomocou 0,1 ml inokula II 

od každého kmeňa. Na jednu kultiváciu boli pripravené vždy dve identické misky. 

Uzatvorené boli sterilnou priehľadnou fóliou s jednou lepivou stranou a boli umiestnené na 

trepačku temperovanú na 28 °C. Pre lepšiu produkciu karotenoidov bol na trepačku 

umiestnený zdroj osvetlenia. Kultivácia prebiehala po dobu 96 hodín pre výraznejšiu 

akumuláciu lipidov. Každá kultivácia bola opakovaná trikrát. 
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Obrázok 14: Mikrotitračná doska CR1496b (Enzyscreen B.V., Holandsko) 

4.4.5. Scale-up kultivácie 

Po ukončení mikrokultivácií boli vzorky analyzované pomocou FTIR a na základe PCA 

analýzy a z nich boli vybrané niektoré média. Pri výbere média bol v FTIR spektre sledovaný 

najmä signál pre lipidy a mastné kyseliny. Vybrané boli najprv média s koncentráciou 

uhlíkového substrátu s najlepšími výsledkami pre produkciu lipidov a následne bol pri danej 

koncentrácii určený najlepší pomer C/N. Keďže pomocou metódy FTIR nebolo možné presne 

kvantifikovať obsah lipidov v jednotlivých vzorkách, tak boli vzorky navzájom porovnávané 

pomocou PCA. Vzorky s najlepším skóre boli ďalej kultivované vo väčších množstvách 

v Erlenmayerových bankách.  

Na začiatku bolo pripravené inokulum I a II postupom uvedeným v kapitole 4.4.2. 

Zloženie médií pri scale-up kultiváciách v týchto bankách bolo identické ako pri 

mikrokultiváciach v MTP miskách (viď tabuľkách 3 a 4). Podmienky scale-up kultivácií boli 

opäť volené tak, aby odpovedali podmienkam kultivácie na MTP (viď Kapitola 4.4.4.). 

4.5. Spracovanie a analýza biomasy 

4.5.1. Spracovanie biomasy z mikrokultivácie 

Po ukončení kultivácie boli obe mikrokultivačné dosky scentrifugované pri 5000 ot∙min
-1

 

po dobu 15 minút. Bunky boli následné premyté roztokom 0,1 % chloridu sodného pre 

odstránenie zvyškového média a zachovanie osmotického tlaku a opäť stočené. Premývanie 

bolo opakované trikrát. Po poslednom premytí bolo pridaných 50 µl 0,1 % roztoku chloridu 

sodného a vzorka bola v miske uskladnená v mrazničke. 

4.5.2. Príprava a analýza vzoriek po mikrokultivácii pomocou FTIR 

Vzorky boli podrobené analýze obsahu vybraných metabolitov pomocou infračervenej 

spektroskopie s Fourierovou transformáciou na vysokovýkonnej rozširovacej jednotke HTS-

XT (High Througput Screening Extension) spojenou so spektrometrom Tensor 27.  

Príprava vzoriek na meranie spočívala v nanesení 10 µl vzorky na IR transparentnú 

silikónovú 384-celovú mikrotitračnú dosku. Doska s nanesenými vzorkami bola následne 

vysušená za laboratórnej teploty vo vákuovej nádobe pri miernom vákuu 0,9 bar. 
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Obrázok 15: Vysušené vzorky na IR transparentnej 384-celovej doske pripravené pre FTIR analýzu 

Snímanie prebiehalo za pomoci programu OPUS. Rozsah snímaného spektra bol nastavený 

na 4000 až 500 cm
-1

 s rozlíšením 2 cm
-1

. Spektrum každej vzorky bolo nasnímané 64-krát 

a automaticky spriemerované do výsledného spektra. 

4.5.3. Spracovanie FTIR spektra 

Namerané spektrum uložené pomocou programu OPUS bolo ďalej importované do 

programu The Unscrambler X, v ktorom prebiehalo ďalšie vyhodnocovanie. V tomto 

programe boli spektrá rozdelené do jednotlivých skupín podľa kmeňov, poradia opakovania, 

C/N pomeru, koncentrácie a typu uhlíkového substrátu. 

Infračervené spektrum bolo na ďalšiu analýzu predpripravené aplikovaním jeho druhej 

derivácie použitím deväťbodového algoritmu Savitsky-Golay. Na získané spektrum bol 

aplikovaný algoritmus EMSC (Extended Multiplicative Signal Correction) na odstránenie 

šumu. Po predpríprave spektra bola na jeho analýzu použitá metóda PCA (Principal 

Component Analysis), 

4.5.4. Principal component analysis (PCA) 

PCA analýza je často používaná metóda na vyhodnocovanie meraných dát s viacerými 

premennými, ako napríklad vibračné spektroskopické dáta. Základným princípom PCA je 

transformácia pôvodných dát s viacerými premennými z originálnych premenných, ktoré 

predstavuje napríklad vlnové číslo v infračervenej spektroskopii, do nových premenných, 

ktoré maximalizujú rozdiely v dátach. Každá nová premenná odkazuje na smer v novom 

priestore premenných: prvý komponent odkazuje na smer reprezentujúci maximálne rozdiely, 

druhý komponent reprezentuje druhé najväčšie rozdiely atď. Nové komponenty sú 

ortogonálne a teda mohla byť dosiahnutá nezávislosť jednotlivých rôznych komponentov. 

Čím je vybraných viac a viac komponentov, tým ostáva menej reziduálnych premenných. 

Keďže len zopár komponentov zachytáva väčšinu podstatnej variability, tak prehľad nad 

dátami môže byť zobrazený do vizuálne kontrolovateľnej formy týchto komponentov 

nazývanej aj graf skóre – score plot. V týchto grafoch sa zobrazuje variabilita dvoch (2D-

graf) alebo troch (3D-graf) premenných ako rozptyl, v ktorom je možné študovať polohu a 

variáciu jednotlivých vzoriek. Rozhodnutie, kedy zastaviť zahrňovanie viac a viac 

komponentov do analýzy, je často spracované vizuálne pomocou grafu skóre [54]. 
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PCA analýza FTIR spektier bola úspešne aplikovaná vo viacerých výskumných prácach, 

napríklad na jednoduché rozlišovanie kmeňov Pseudomonas aeruginosa citlivých 

a rezistentných k antibiotikám a rozlišovanie vzhľadom na citlivosť k jednému antibiotiku, 

kde boli použité Pseudomonas aeruginosa a Escherichia coli [55, 56]. 

4.5.5. Spracovanie biomasy zo scale-up kultivácie 

Z produkčného média bol odobraný objem 100 ml a následne bol scentrifugovaný pri 

5000 ot∙min
-1

 po dobu 10 minút. Za účelom odstránenia zvyškového produkčného média 

a nežiaducich rozpustných nečistôt boli bunky premyté destilovanou vodou a opäť stočené. 

Premývanie bolo opakované trikrát a nakoniec bola biomasa rozsuspendovaná vo 

fyziologickom roztoku pre zachovanie osmotického tlaku a uložená v mrazničke až do jej 

ďalšieho spracovania. 

4.5.6. Stanovenie zákalu turbidimetricky 

Z produkčného média bol odobraný 1 ml vzorky a následne bol nariedený destilovanou 

vodou, tak aby hodnota absorbancie na spektrofotometri neprekročila 1,0. Bola zmeraná 

absorbancia pri vlnovej dĺžke 630 nm proti destilovanej vode. V prípade produkčných médií 

sa ako blank používalo produkčné médium nariedené rovnako ako vzorka. Z nameranej 

absorbancie sa pomocou kalibračných závislostí vypočítala koncentrácia biomasy. 

Koncentrácia suchej hmotnosti biomasy v médiách bola pre každý použitý kmeň stanovená na 

základe kalibračnej závislosti turbidity na hmotnosti sušiny podľa nasledujúcich rovníc: 

 

CC: 1658,01811,0  xy  

RG: 0234,01974,0  xy  

SR: 0488,02421,0  xy  

SS: 0184,02047,0  xy  

4.6. Izolácia a analýza lipidov 

4.6.1. Izolácia 

Po stočení 30 ml produkčného média bol zo vzoriek odliaty supernatant a z vlhkého 

sedimentu biomasy boli navážené dve vzorky o hmotnosti približne 200 mg. Jedna z návažiek 

bola po usušení v sušiarni odvážená a tým bol gravimetricky stanovený obsah sušiny na ktorú 

sa bude obsah lipidov vzťahovať. Druhá navážka bola v tresne miske dezintegrovaná trením 

pomocou morského piesku za prítomnosti extrakčného roztoku obsahujúceho chloroform 

a metanol v pomere 2:1. Dezintegrácia prebiehala 5 minút pri intenzívnom trení. Po jej 

ukončení bola zmes kvantitatívne prevedená do centrifugačnej skúmavky tak, aby výsledný 

extrakt mal objem 10 ml. Zmes bola stočená pri 10 000 ot∙min
-1

 počas 1 minúty a vzniknutý 

supernatant bol odliaty do odparovacích misiek. Extrakt bol vysušený pri 80 °C a následne 

rozpustený v 1 ml fosfátového pufra [57]. 

4.6.2. Enzýmová kvantifikácia lipidov 

Metódy na kvantifikáciu triglyceridov vo všeobecnosti zahŕňajú ich enzymatickú alebo 

alkalickú hydrolýzu s následným uvoľnením voľných mastných kyselín a glycerolu. Voľný 

glycerol je možné následne stanoviť, či už chemicky alebo enzymaticky. V tejto práci bola 

použitá enzymatická súprava pre stanovenie triglyceridov od firmy Sigma-Aldrich (TR0100). 
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Proces stanovenia zahrňuje enzymatickú hydrolýzu triglyceridov pomocou lipázy. Uvoľnený 

glycerol je následne fosforylovaný glycerolkinázou (GK) za prítomnosti ATP na glycerol-1-

fosfát (G-1-P). G-1-P je ďalej oxidovaný glycerolfosfát-oxidázou za vzniku 

dihydroxyacetónfosfátu (DAP) a peroxidu vodíka. Peroxidáza (POD) katalyzuje reakciu 

peroxidu so 4-aminoantipyrinom (4-AAP) a m-anisidínom (ESPA) za vzniku 

chinóneminového farbiva. V závere reakcie sa teda stanovuje absorbancia vzniknutého 

roztoku pri vlnovej dĺžke 540 nm, kde má toto farbivo absorpčné maximum [58]. 
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Obrázok 16: Reakčná schéma enzýmovej kvantifikácie lipidov 

4.7. Izolácia a analýza karotenoidov 

Súčasťou lipidovej frakcie kvasinkových buniek sú aj karotenoidy a ergosterol. Je možné 

ich teda izolovať pomocou viacstupňovej extrakcie spojenej so zmydelnením. K analýze bola 

vždy použitá biomasa získaná zo 100 ml média postupom uvedeným v kapitole 4.5.5.  

4.7.1. Izolácia karotenoidov  

Na to, aby boli karotenoidy uvoľnené z lipidových častí membrán, kde sú zabudované, 

podstúpila vzorka biomasy zmydelnenie. Zamrazené vzorky boli pomaly rozmrazené v tme 

a stočené pri 5000 ot∙min
-1

 po dobu 10 minút. Sediment bol následne premytý destilovanou 

vodou a opäť stočený. Od premytého sedimentu bol vyliaty celý objem supernatanu 

a sediment bol rozsuspendovaný v 50 ml acetónu. Suspenzia buniek v acetóne bola 

kvantitatívne prevedená do odparovacej misky a po prídavku 50 ml 10% alkoholického 

roztoku hydroxidu draselného prebiehalo zmydelňovanie vzorky pri 90 °C po dobu 30 minút.  

4.7.2. Extrakcia 

Zmydelnený zvyšok v miske po ochladení v tme podstúpil trojnásobnú extrakciu. Ako 

extrakčné činidlo bol použitý dietyléter. Jednotlivé éterové extrakty boli spojené a extrakčné 

činidlo bolo zo vzorky odparené na vákuovej odparke.  

4.7.3. Analýza karotenoidov 

Získaný extrakt bol analyzovaný pomocou metódy HPLC/PDA. Suchý extrakt 

v odparovacej banke bol rozpustený v 1,0 ml ethanolu pre UV/VIS, prefiltrovaný cez jedno-

razový filter (45 µm) priamo do mikrocentrifugačnej skúmavky. Pred nanesením vzorky do 

dávkovacej slučky dávkovacieho ventilu bola vzorka ešte krátko stočená pri 5 000 ot∙min
-1

. 

K chromatografickej analýze karotenoidov bola použitá zostava HPLC Thermo s PDA 

detektorom. K spracovaniu analytických dát a chromatogramov bol použitý chromatografický 

software Xcalibur. 

4.7.4. Podmienky separácie 

Analýza karotenoidov a ergosterolu metódou HPLC prebiehala za izokratických 

podmienok pri prietoku mobilnej fázy 1,0 ml∙min
-1

 a teplote 45 °C na nerezovej kolóne s 

predradenou predkolónou s fotometrickou detekciou pri vlnovej dĺžke odpovedajúcej maximu 
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absorbancie príslušnej analyzovanej látky (450 nm pre karotenoidy a 285 nm pre ergosterol). 

Vzorka bola na kolónu dávkovaná ventilom s dávkovacou slučkou o objeme 20 μl. Ako 

mobilná fáza bol použitý methanol pre HPLC. 

4.7.5. Analýza a kvantifikácia karotenoidov 

Analýza bola prevedená na základe chromatografickej analýzy štandardov karotenoidov 

a ergosterolu pri daných vlnových dĺžkach. Stanovenie množstva vybraných karotenoidov 

a ergosterolu bolo robené pomocou kalibrácie metódou kalibračnej krivky. Ku 

kvantitatívnemu vyhodnoteniu bola použitá závislosť plochy píkov jednotlivých štandardov 

na koncentrácii. Boli použité štandardy v koncentračnom rozmedzí β-karotén 10-100 μl∙ml
-1

 

a ergosterol 0,1-1 mg∙ml
-1

. Celkové karotenoidy boli vyhodnotené pomocou kalibračnej 

krivky β-karoténu. K spracovaniu analytických dát a chromatogramov bol použitý chromato-

grafický software XCalibur. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUSIA 

5.1. Mikrokultivačný skríning produkčných vlastností 

Testovanie vplyvu pomeru uhlíka a dusíky v médiu (C/N pomer) experimentálne 

prebiehalo na kvasinkových kmeňoch Rhodotorula glutinis CCY 20-2-33, Cystofilobasidium 

capitatum CCY 10-1-2, Sporobolomyces roseus CCY 19-6-4 a Sporobolomyces shibatanus 

CCY 19-20-3. Skríning vlastných produkčných vlastností prebiehal najprv v mikrokulti-

vačných miskách v dvoch sériách, kde boli ako uhlíkové substráty použité glukóza a glycerol. 

Jednotlivé série sa od seba líšili koncentráciou uhlíkového zdroja a koncentráciou zdroja 

dusíka (viď. kapitola 4.4.3).  

Všetky narastené kultúry boli po kultivácii pripravené uskladnené postupom uvedeným 

v kapitole 4.5.1 a neskôr podrobené analýze pomocou FTIR spektroskopu. Získané hodnoty 

boli následne vyhodnotené a spracované do tabuliek a grafov. 

Pri vyhodnotení obsahu lipidov sa postupovalo dvomi spôsobmi. Prvým bolo 

vyhodnocovanie intenzity absorbancie píkov prislúchajúcich vibráciám väzby, ktorá je 

charakteristická pre lipidy. V IR spektre ide o absorpčný pík pri 1740 cm
-1

 predstavujúci 

abrorpciu žiarenia esterovou väzbou C=O, primárne sa nachádzajúcej v lipidoch a mastných 

kyselinách. Pre vztiahnutie intenzity píkov prislúchajúcich lipidom na celkové množstvo 

narastenej biomasy bol vyhodnotený aj pík pre celkové proteíny. Pík charakteristický pre 

celkové proteíny absorbuje pri vlnovom čísle 1650 cm
-1

 a je typický pre vibrácie peptidovej 

väzby C=O v proteínoch. Ďalej bol vypočítaný pomer intenzít absorbancií pre lipidy 

a proteíny, ktorý udával množstvo lipidov vztiahnutých na narastenú biomasu, a všetky 

hodnoty boli zostavené do grafov [59]. 

Tabuľka 5: Priradenie väzieb v infračervenej spektroskopii [59, 60]. 

Vlnové číslo [cm-1] Priradenie 

3000-2800 νC–H saturovaných CH 
~ 1740 νC=O esterovej skupiny (lipidy a mastné kyseliny) 
~ 1650 νC=O amidov z proteínov 
~ 1540 δN–H amidov z proteínov 
~ 1455 δas CH3 a δas CH2 proteínov 
~ 1398 δs CH3 a δs CH2 proteínov, νs C–O z COO– skupiny 

~ 1250 – 1230  νas P=O a fosfodiesterovej skupiny z nukleových kyselín a fosfolipidov 
~ 1200 – 900  νC–O–C sacharidov 
~ 1075 νSi–O kremíkaté zhluky 

νas – asymetrické naťahovanie, νs – symetrické naťahovanie, δas – asymetrická deformácia, 
δs – symetrická  deformácia 

 

Druhým spôsobom bolo vyhodnotenie všetkých spektier pomocou PCA analýzy 

v programe The UNSCRAMBLER X (Camo Software) spôsobom uvedeným v kapitolách 

4.5.3 a 4.5.4.  

5.2. Mikrokultivácie na glukóze 

V jednotlivých sériách boli médiá zoradené do troch skupín s rôznou koncentráciou 

glukózy a pri každej kultivačnej sérii boli menené koncentrácie síranu amónneho ako 

jediného zdroja dusíka v produkčnom médiu. Výsledky z vyhodnocovania intenzity 
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absorbancie vybraných píkov boli pre všetky použité kmene zhrnuté v tabuľke 6 a 7 

a zobrazené v grafoch č. 1 až 7. Hodnoty boli získané aritmetickým priemerom absorbancií 

nameraných pri danej vlnovej dĺžke IR spektra zo všetkých opakovaní daných vzoriek. 

Vyhodnotenie každého použitého kmeňa prebiehalo samostatne a bolo doplnené o PCA 

analýzu získaných dát. 

Tabuľka 6: Namerané hodnoty pre rod C. capitatum a R. glutinis na glukóze 

Podmienky C. capitatum R. glutinis 

Koncentrácia 

glukózy 

[g/l] 

C/N 
Lipidy 

[A1740] 

Proteíny 

[A1650] 

Lipidy/ 

proteíny 

[A1740/A1650] 

Lipidy 

[A1740] 

Proteíny 

[A1650] 

Lipidy/ 

proteíny 

[A1740/A1650] 

20 

40 0,272703 0,953957 0,285865 0,185189 0,981478 0,188684 

50 0,250658 0,915471 0,273803 0,229500 1,104730 0,207743 

60 0,247766 0,884411 0,280147 0,236270 1,149993 0,205453 

70 0,211728 0,878285 0,24107 0,236024 1,196694 0,197230 

80 0,235348 0,910022 0,258618 0,189114 1,067392 0,177174 

90 0,212665 0,854939 0,248748 0,188080 1,025816 0,183346 

100 0,273609 0,939501 0,291228 0,208252 1,001958 0,207845 

30 

40 0,273558 0,548380 0,260732 0,222659 1,124705 0,197971 

50 0,352349 0,635965 0,309783 0,287673 1,253718 0,229456 

60 0,383492 0,661409 0,328087 0,258526 1,227917 0,210540 

70 0,476346 0,766291 0,388549 0,298608 1,193232 0,250251 

80 0,446147 0,719561 0,353527 0,324905 1,175957 0,276290 

90 0,337262 0,559851 0,354753 0,293373 1,054104 0,278315 

100 0,295291 0,513554 0,339295 0,224669 0,932382 0,240962 

40 

40 0,248252 0,476023 0,268500 0,206421 1,046916 0,197170 

50 0,233060 0,485521 0,246489 0,186817 1,020637 0,183040 

60 0,247287 0,513295 0,255493 0,176745 0,979399 0,180463 

70 0,234512 0,479836 0,257232 0,159298 0,963199 0,165385 

80 0,200690 0,426186 0,234308 0,167138 0,953064 0,175369 

90 0,210919 0,457421 0,233058 0,185797 1,007692 0,184379 

100 0,293207 0,578289 0,263390 0,192184 1,015941 0,189169 
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Tabuľka 7: Namerané hodnoty pre rod S. roseus a S. shibatanus na glukóze 

Podmienky S. roseus S. shibatanus 

Koncentrácia 

glukózy 

[g/l] 

C/N 
Lipidy 

[A1740] 

Proteíny 

[A1650] 

Lipidy/ 

proteíny 

[A1740/A1650] 

Lipidy 

[A1740] 

Proteíny 

[A1650] 

Lipidy/ 

proteíny 

[A1740/A1650] 

20 

40 0,218357 1,553176 0,140588 0,125084 0,855008 0,146296 

50 0,246046 1,646807 0,149408 0,122864 0,859363 0,142970 

60 0,225166 1,538287 0,146374 0,117030 0,840010 0,139320 

70 0,240085 1,517624 0,158198 0,117147 0,838110 0,139775 

80 0,252831 1,609774 0,157060 0,113684 0,820337 0,138582 

90 0,225040 1,449105 0,155296 0,111082 0,782666 0,141927 

100 0,202403 1,308821 0,154645 0,109075 0,767848 0,142053 

30 

40 0,270150 1,818933 0,148521 0,112559 0,864833 0,130152 

50 0,271183 1,695900 0,159905 0,152320 0,926678 0,164372 

60 0,289991 1,872510 0,154868 0,134060 0,921301 0,145512 

70 0,313927 1,975579 0,158904 0,175427 0,964160 0,181948 

80 0,256547 1,649856 0,155497 0,161031 0,934657 0,172289 

90 0,283543 1,713295 0,165496 0,291860 1,035414 0,281878 

100 0,258480 1,607055 0,160841 0,185248 0,931297 0,198914 

40 

40 0,337725 2,190585 0,154171 0,164912 1,117170 0,147616 

50 0,290816 1,938147 0,150048 0,132804 0,976194 0,136042 

60 0,320415 2,104719 0,152237 0,154576 1,057617 0,146155 

70 0,291126 2,000321 0,145540 0,142207 1,007842 0,141101 

80 0,292329 1,944415 0,150343 0,104374 0,810377 0,128797 

90 0,289419 1,932966 0,149728 0,108253 0,818516 0,132255 

100 0,281396 1,831874 0,153611 0,108639 0,837289 0,129751 

 

 

Graf č. 1: Porovnanie produkčných vlastností použitých kmeňov médiách s koncentráciou glukózy 20 g/l – 

lipidy 
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Graf č. 2: Porovnanie produkčných vlastností použitých kmeňov médiách s koncentráciou glukózy 20 g/l – 

pomer lipidov a proteínov 

 

 

Graf č. 3: Porovnanie produkčných vlastností použitých kmeňov médiách s koncentráciou glukózy 30 g/l – 

lipidy 
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Graf č. 4: Porovnanie produkčných vlastností použitých kmeňov médiách s koncentráciou glukózy 30 g/l – 

pomer lipidov a proteínov 

 

 

Graf č. 5: Porovnanie produkčných vlastností použitých kmeňov médiách s koncentráciou glukózy40 g/l – 

lipidy 
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Graf č. 6: Porovnanie produkčných vlastností použitých kmeňov médiách s koncentráciou glukózy 40 g/l – 

pomer lipidov a proteínov 

5.2.1. Cystofylobasidium capitatum 

Produkčné médiá obsahovali tri série médií s odlišnou koncentráciou glukózy a s postupne 

klesajúcou koncentráciou dusíkatého zdroja. Z grafov je možné vyvodiť, že najideálnejšou 

koncentráciou glukózy je kvasinku C. capitatum jednoznačne 30 g/l, pretože pri týchto 

kultiváciách boli zaznamenané najvyššie hodnoty pre obsah lipidov a aj obsah lipidov 

vzhľadom na nárast biomasy. Pri ostatných koncentráciách boli tieto hodnoty nižšie. Pri 

koncentrácii 20 g/l to mohlo byť zapríčinené píliš nízkou koncentráciou uhlíkového substrátu 

s tým, že došlo k hladovaniu buniek v médiu. Druhou príčinou mohol byť príliš nízky 

osmotický tlak, resp. médium malo vodnú aktivitu vyššiu ako je ideálna hodnota pre rast C. 

capitatum. Pri vyššej koncentrácii – 40 g/l, boli naopak hodnoty osmotického tlaku a aw príliš 

vysoké.  

Pri výbere ideálneho pomeru C/N boli do úvahy brané grafy č. 3 a 4 (cglu = 30 g/l), 

v ktorých je viditeľný trend stúpania a klesania obsahu lipidov s meniacou sa koncentráciou 

dusíku. Najvyššie hodnoty boli namerané v okolí pomeru C/N 70 a 80. Tieto koncentrácie 

boli ďalej brané do úvahy pre scale-up kultivácie v bankách.  

 

PCA Analýza 

Pri PCA analýze bola pozorovaná príliš veľká odlišnosť vzoriek vzhľadom na jednotlivé 

opakovania (viď. Graf č. 7) a teda jednotlivé pokusy boli preto vyhodnocované samostatne. 

Vyhodnocovanie prebiehalo vizuálne pomocou grafov skóre (Score plot). 
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Graf č. 7: Odlišnosti medzi jednotlivými opakovanými kultiváciami pri C. capitatum na glukóze 

Pri vyhodnocovaní sa brala do úvahy odľahlosť jednotlivých bodov od počiatku 

súradnicovej sústavy v grafoch skóre pre jednotlivé samostatné pokusy. Na grafoch č. 8, 9 

a 10 je možné vidieť, že najväčšia variabilita sa prejavila práve pri kultiváciách 

s koncentráciou glukózy 30 g/l, čo sa zhoduje aj s výsledkami získanými z vyhodnocovania 

intenzity absorbancie pri charakteristických absorpčných vlnových dĺžkach.  

Pri grafe č. 10 je vidieť zvláštne rozdelenie oblastí s výskytom jednotlivých oblastí, ktoré 

mohlo byť zapríčinené neštandardnými podmienkami mierne sa odlišujúcimi od ostatných 

kultivácií. 

 

 

Graf č. 8: PCA analýza, 1. pokus, C. capitatum, výber koncentrácie glukózy 
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Graf č. 9: PCA analýza, 2. pokus C. capitatum, určenie koncentrácie glukózy 

 

 

 Graf č. 10: PCA analýza, 3. pokus CC, určenie koncentrácie glukózy 

Grafy č. 8, 9 a 10 boli po vybraní vhodnej koncentrácie glukózy rozdelené podľa pomeru 

C/N a v nich boli sledované variability pre jednotlivé vzorky. Najväčší rozptyl sa prejavil 

práve u vzoriek z kultivácií, kde bol C/N pomer v rozmedzí hodnôt 70 až 90, čo sa opäť 

zhoduje s výsledkami z vyhodnotenia intenzít absorbancií. 

5.2.2. Rhodotorula glutinis 

Na použitej sérii médií výsledky opäť poukazujú, že najvhodnejšou koncentráciou glukózy 

pre kultiváciu R. glutinis je 30 g/l. Pri výsledkoch je možné sledovať, že rozdiely v produkcii 
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väčšiu toleranciu kvasinky k rôznym koncentráciám substrátu. Pre určenie ideálneho pomeru 

C/N bol sledovaný trend v grafe č. 3. Najvyššie hodnoty absorbancií boli dosiahnuté pre 

hodnoty pomeru C/N 80 a 90. 

 

PCA analýza 

PCA analýzou boli overené výsledky z vyhodnocovania intenzity píkov. Pri kvasinke R. 

glutinis dochádzalo k významným odlišnostiam pri rôznych pokusoch. Tieto odlišnosti sú 

dobre viditeľné na grafe č. 11.  

 

Graf č. 11: Odlišnosti medzi jednotlivými opakovanými kultiváciami pri R. glutinis na glukóze 

Zatiaľ, čo pri prvom a druhom pokuse bolo skóre jednotlivých kultivácií podobné, tretí 

pokus sa od ostatných výraznejšie odlišoval. Menšie odlišnosti sú viditeľné aj pri druhom 

pokuse, no nie sú až tak výrazné. Vzhľadom na popísané rozdelenie boli jednotlivé pokusy 

hodnotené samostatne. 

 

 

Graf č. 12: PCA analýza, 1. pokus R. glutinis, určenie koncentrácie glukózy 
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Graf č. 13: PCA analýza, 2. pokus R. glutinis, určenie koncentrácie glukózy 

 

Graf č. 14: PCA analýza, 3. pokus R. glutinis, určenie koncentrácie glukózy 
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fermentácie bude vyššia a to pri nižšej spotrebe substrátu. Nižší nárast biomasy pri 

koncentrácii glukózy 40 g/l mohol byť spôsobený vysokým osmotickým tlakom. 

Pri výbere vhodného pomeru C/N boli sledované hodnoty v grafoch č. 3 a 4, kde najvyššie 

hodnoty pre produkciu lipidov na narastenú biomasu dosahovalo médium s pomerom C/N 70. 

Pri kmeni S. roseus sa na rozdiel od ostatných kmeňov neprejavovala výraznejšia závislosť 

v produkcii lipidov na pomere C/N. Z tohto je teda možné usúdiť, že produkcia lipidov pri 

tomto kmeni nie je veľmi závislá na koncentrácii dusíka 

 

PCA analýza 

Pri PCA analýze kmeňa S. roseus nebolo zistené výrazné rozdelenie podľa jednotlivých 

pokusov a teda mohli byť všetky vzorky analyzované naraz a bol hodnotený rozptyl vzoriek 

reprezentujúci vzájomnú odlišnosť vzoriek. Výsledky PCA analýzy sú zobrazené v grafe č. 

15. 

 

 

Graf č. 15: PCA analýza kultivácií kmeňa S. roseus, určenie koncentrácie glukózy 

Na grafe č. 15 je možné pozorovať, že najviac rozptýlené boli body predstavujúce 

kultivácie s koncentráciou glukózy 30 g/l a o niečo menej rozptýlené vzorky s 40 g/l. Tieto 

výsledky tiež potvrdzujú výsledky z vyhodnocovania pomocou intenzity absorbancií. 

Z usporiadania grafu je možné predpokladať, že kmeň S. roseus je tolerantný aj k vyšším 

koncentráciám glukózy, no pre kultivácie vo väčších objemoch bola zvolená koncentrácia 

30 g/l.  

Graf získaný pomocou PCA analýzy bol následne rozdelený podľa C/N pomerov, pričom 

najväčšie odchýlky boli pozorované pri vzorkách, kde C/N bol v rozmedzí 70 – 90.  
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5.2.4. Sporobolomyces shibatanus 

Pri hodnotení absorbancie vybraných píkov FRIR spektra pri kmeni S. shibatanus bola ako 

najvhodnejšia koncentrácia glukózy zvolená 30 g/l. Zo všetkých kultivačných podmienok pri 

tomto kmeni boli práve pri tejto koncentrácii boli dosahované najvyššie hodnoty absorbancií 

vlnových dĺžok IR spektra predstavujúcich celkový obsah lipidov, proteínov a aj ich 

vzájomného pomeru. V rámci vybranej koncentrácie boli následne v grafoch č. 3 a 4 

sledované zmeny dosahovaných hodnôt vzhľadom na pomer C/N a na kultivácie vo väčších 

objemoch bol zvolený pomer C/N 90. Výber bol následne overený pomocou PCA. 

 

PCA analýza 

Pri rozdelení grafu skóre podľa poriadia pokusu neprejavovali vzorky kmeňa S. shibatanus 

výrazné rozdiely medzi jednotlivými pokusmi a teda bolo možné analyzovať všetky vzorky 

naraz. Variabilita spektier vzoriek kmeňa S. shibatanus bola zobrazená do grafu č. 16. 

Vizuálne je možné potvrdiť, že najväčší rozptyl sa vyskytoval u vzoriek, ktoré v kultivačnom 

médiu obsahovali 30 g/l glukózy. Ako najlepší pomer C/N bolo zvolené rozmedzie C/N od 70 

do 90, čo sa približne zhoduje aj s vyhodnotením podľa intenzity absorbancie. 

 

 

Graf č. 16: PCA analýza kultivácií kmeňa S. shibatanus, určenie koncentrácie glukózy 

5.3. Mikrokultivácie na glycerole 

Použité kmene karotenogénnych kvasiniek boli testované na sérii médií, ktoré ako jediný 

zdroj uhlíka obsahovali glycerol. Médiá boli zoradené do troch skupín, pomocou ktorých bol 

sledovaný vplyv koncentrácie glycerolu na produkciu lipidov u testovaných 

mikroorganizmov. Série obsahovali 5%, 10% a 15% glycerol a každá z nich obsahovala radu 

médií s C/N pomerom v rozsahu od 40 do 100. Zvyšujúci sa pomer C/N mal za následok 

znižovanie koncentrácie dusíka v médiách, čo u jednotlivých kmeňov rôzne ovplyvňovalo 
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produkciu lipidov. Výsledky boli vyhodnotené dvomi spôsobmi, a to rovnako ako pri glukóze 

– vyhodnocovaním intenzity absorbancie jednotlivých charakteristických píkov a použitím 

PCA analýzy v programe The UNSCRAMBLER X (Camo software) (viď. kapitola 4.5.4) 

Tabuľka 8: Namerané hodnoty pre rod C. capitatum a R. glutinis na glycerole 

Podmienky C. capitatum R. glutinis 

Koncentrácia 

glukózy 

[g/l] 

C/N 
Lipidy 

[A1740] 

Proteíny 

[A1650] 

Lipidy/ 

proteíny 

[A1740/A1650] 

Lipidy 

[A1740] 

Proteíny 

[A1650] 

Lipidy/ 

proteíny 

[A1740/A1650] 

20 

40 0,178665 0,947869 0,188491 0,134296 1,167314 0,115047 

50 0,178266 0,941924 0,189257 0,114982 1,089503 0,105536 

60 0,163973 0,929163 0,176473 0,112780 1,038987 0,108548 

70 0,153642 0,893354 0,171983 0,099300 0,973847 0,101967 

80 0,132294 0,792448 0,166944 0,085669 0,924085 0,092707 

90 0,143825 0,848557 0,169494 0,090479 0,950106 0,095230 

100 0,189438 1,047407 0,180863 0,133394 1,099059 0,121371 

30 

40 0,186914 1,034352 0,180706 0,145477 1,221738 0,119074 

50 0,192812 1,016171 0,189744 0,153103 1,224062 0,125078 

60 0,194636 1,090366 0,178505 0,141373 1,174336 0,120385 

70 0,227174 1,197093 0,189771 0,151949 1,276577 0,119029 

80 0,202208 1,094765 0,184704 0,149665 1,203125 0,124397 

90 0,182817 0,958682 0,190696 0,086515 0,950604 0,091010 

100 0,155698 0,849811 0,183215 0,086798 0,938520 0,092484 

40 

40 0,146628 0,844302 0,173668 0,093510 1,002629 0,093265 

50 0,121307 0,759190 0,159785 0,070793 0,936590 0,075585 

60 0,112596 0,705100 0,159688 0,093693 1,029324 0,091024 

70 0,111086 0,722760 0,153697 0,084708 0,989291 0,085625 

80 0,119066 0,736941 0,161568 0,084536 0,952094 0,088790 

90 0,126165 0,765061 0,164909 0,074642 0,870027 0,085793 

100 0,129402 0,723780 0,178786 0,107249 1,039365 0,103187 
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Tabuľka 9: Namerané hodnoty pre rod S. roseus a S. shibatanus na glycerole 

Podmienky S. roseus S. shibatanus 

Koncentrácia 

glukózy 

[g/l] 

C/N 
Lipidy 

[A1740] 

Proteíny 

[A1650] 

Lipidy/ 

proteíny 

[A1740/A1650] 

Lipidy 

[A1740] 

Proteíny 

[A1650] 

Lipidy/ 

proteíny 

[A1740/A1650] 

20 

40 0,115401 1,000637 0,115327 0,114803 0,918436 0,124999 

50 0,128972 1,088683 0,118466 0,106606 0,903563 0,117984 

60 0,114968 0,980938 0,117203 0,093402 0,832250 0,112228 

70 0,111154 0,960932 0,115673 0,083155 0,795945 0,104473 

80 0,105773 0,941540 0,112341 0,072858 0,743540 0,097987 

90 0,094996 0,900880 0,105448 0,085082 0,819912 0,103770 

100 0,130450 1,084827 0,120250 0,115560 0,909464 0,127064 

30 

40 0,126650 1,068337 0,118548 0,100002 0,949342 0,105339 

50 0,128831 1,079788 0,119312 0,105287 1,005035 0,104759 

60 0,135280 1,145023 0,118146 0,124254 1,071667 0,115944 

70 0,136420 1,120796 0,121717 0,154487 1,182457 0,130649 

80 0,124904 1,038073 0,120323 0,173947 1,203048 0,144588 

90 0,116948 1,028424 0,113715 0,143313 1,182794 0,121165 

100 0,124665 1,072240 0,116266 0,126173 1,049894 0,120177 

40 

40 0,131901 1,146818 0,115015 0,101847 1,045763 0,097391 

50 0,116547 1,059698 0,109981 0,096672 1,043613 0,092632 

60 0,121523 1,041132 0,116722 0,096720 1,039396 0,093054 

70 0,111360 0,990691 0,112406 0,089340 0,989938 0,090249 

80 0,112091 1,003229 0,111730 0,073216 0,883104 0,082908 

90 0,099890 0,957607 0,104312 0,087643 0,954944 0,091778 

100 0,101298 0,967837 0,104664 0,086366 0,907540 0,095165 

 

 

Graf č. 17: Porovnanie produkčných vlastností použitých kmeňov médiách s 5% glycerolom – lipidy 
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Graf č. 18: Porovnanie produkčných vlastností použitých kmeňov médiách s 5% glycerolom – lipidy/proteíny 

 

 

Graf č. 19: Porovnanie produkčných vlastností použitých kmeňov médiách s 10% glycerolom – lipidy 
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Graf č. 20: Porovnanie produkčných vlastností použitých kmeňov médiách s 10% glycerolom – lipidy/proteíny 

 

 

Graf č. 21: Porovnanie produkčných vlastností použitých kmeňov médiách s 15% glycerolom – lipidy 
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Graf č. 22: Porovnanie produkčných vlastností použitých kmeňov médiách s 15% glycerolom – lipidy/proteíny 

5.3.1. Cystofylobasidium capitatum 

Poľa hodnôt, nameraných pomocou FTIR kmeň C. capitatum dosahoval pri kultivácii na 

glycerole najvyššie hodnoty absorbancií zo všetkých použitých kmeňov, takže je možné 

predpokladať, že obsahoval aj najvyšší obsah lipidov. Z grafov č. 17 až 22 je viditeľné, že 

najvyššie hodnoty obsahu lipidov tohto kmeňa boli dosahované pri 10% koncentrácii 

glycerolu v produkčných médiách. V grafoch č. 19 a 20 je viditeľná aj zmena obsahu lipidov 

v bunkách vzhľadom na rôzne koncentrácie dusíku v médiách. Ako ideálny pomer C/N bol 

podľa týchto výsledkov zvolený C/N 70. 

 

PCA analýza 

Pri PCA analýze kvasinky C. capitatum kultivovanej na glycerole sa medzi pokusmi 

zobrazovali rozdielne produkčné vlastnosti a preto bol každý pokus vyhodnotený samostatne. 

Produkčné vlastnosti boli hodnotené pomocou grafov 23 až 25. 

 

 

Graf č. 23: : PCA analýza, 1. pokus C. capitatum, určenie koncentrácie glycerolu 
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Graf č. 24: : PCA analýza, 2. pokus C. capitatum, určenie koncentrácie glycerolu 

 

 

Graf č. 25: PCA analýza, 3. pokus C. capitatum, určenie koncentrácie glycerolu 

Vzorky kmeňa C. capitatum prejavovali pri prvom pokuse iné rozloženie bodov, ktoré 

predstavujú samostatné vzorky, ako pri druhom a treťom pokuse. Pravdepodobne tak došlo 

k miernej zmene kultivačných podmienok, čo malo za následok ovplyvnenie produkčných 

vlastností a teda aj výsledných FTIR spektier. Druhý a tretí pokus mali navzájom podobné 

rozdelenie a došlo k výrazným odlišnostiam medzi vzorkami s odlišnou koncentráciou 

glycerolu v médiách. Prejavilo sa to v grafoch skóre, kde je možné pozorovať oblasti 

s výskytom bodov predstavujúcich kultivácie na médiách s rovnakou koncentráciou 

glycerolu. Keďže vizuálnou kontrolou grafov nebolo možné presnejšie určiť, pri ktorých 

vzorkách dochádza k väčšiemu rozptylu, bola ideálna koncentrácia zvolená pomocou druhej 
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derivácie FTIR spektra. Najvyššie intenzity tu dosahovali kultivácie pri 5% koncentrácii 

glycerolu a C/N pomere 90. 

5.3.2. Rhodotorula glutinis 

Produkčné vlastnosti kmeňa R. glutinis dosahovali podľa hodnotenia intenzity absorbancie 

FTIR spektra najlepšie výsledky pri 10% koncentrácii glycerolu a C/N pomere 70 až 80, čo je 

možné vidieť v grafoch č. 19 a 20. Podobné, avšak o niečo nižšie hodnoty boli namerané pri 

5% koncentrácii glycerolu, čo mohlo byť zapríčinené nižšou dostupnosťou substrátu alebo 

nízkym osmotickým tlakom. Pri 15% koncentrácii glycerolu v produkčných médiách už boli 

namerané výrazne nižšie hodnoty, spôsobené pravdepodobne vysokým osmotickým tlakom 

alebo substrátovou inhibíciou.  

 

PCA Analýza 

Kvasinka R. glutinis vykazovala pri jednotlivých pokusoch značné rozdiely v nameraných 

hodnotách a preto musel byť každý pokus analyzovaný samostatne. Výsledky boli spracované 

do grafov 26 až 28. 

 

 

Graf č. 26: PCA analýza, 1. pokus R. glutinis, určenie koncentrácie glycerolu 
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Graf č. 27: PCA analýza, 2. pokus R. glutinis, určenie koncentrácie glycerolu 

 

 

Graf č. 28: PCA analýza, 3. pokus R. glutinis, určenie koncentrácie glycerolu 

 

PCA analýza rodu R. glutinis poukazuje nato, že najväčší rozptyl v grafoch skóre 

prejavovali vzorky s 10% a 15% obsahom glycerolu. Najmenší rozptyl prejavovali vzorky 

s 5% obsahom glycerolu v produkčnom médiu. Pri výbere ideálnejšej koncentrácie na 

produkciu lipidov pri tomto kmeni boli skontrolované aj hodnoty druhej derivácie FTIR 

spektra a v nich dosahovali vyššie hodnoty vzorky s 10% glycerolom. Tento výsledok sa 

navyše zhoduje s hodnotou získanou pri prvom spôsobe vyhodnocovania a je možné 

predpokladať, že ide o správnu hodnotu.  

Pri voľbe vhodného C/N pomeru prejavovali najväčšiu variabilitu vzorky s C/N pomerom 

70 a 80, čo sa opäť zhoduje s hodnotou získanou pomocou hodnotenia veľkosti absorbancie. 
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5.3.3. Sporobolomyces roseus 

Pri vyhodnocovaní intenzity absorbancie charakteristických vlnočtov boli pri kmeni S. 

roseus namerané najvyššie hodnoty pri 10% obsahu glycerolu v produkčných médiách 

napriek tomu, že rozdiel oproti ostatným koncentráciám nebol tak výrazný ako u ostatných 

použitých kmeňov. Pri 5% a 15% obsahu glycerolu v produkčnom médiu je dokonca 

badateľný pokles hodnôt absorbancií so znižujúcim sa obsahom dusíka v médiu. Kultivácie na 

médiách obsahujúcich 10 % glycerolu dosahovali najvyššie hodnoty pri C/N pomeroch 70 

a 80. Pri ostatných koncentráciách dusíka boli tieto hodnoty nižšie. 

 

PCA analýza 

Produkcia kmeňa S. roseus sa na médiách s rôznou koncentráciou glycerolu ako jediného 

uhlíkového zdroja javila podľa PCA analýz veľmi stabilne. Nedochádzalo k deleniu podľa 

pokusov a v grafoch skóre boli viditeľné jasné oblasti, do ktorých je možné rozdeliť vzorky 

s rôznou koncentráciou. Preto mohli byť všetky vzorky analyzované pomocou PCA v jedinom 

grafe skóre. 

 

 

Graf č. 29: PCA analýza, S. roseus, určenie koncentrácie glycerolu 

Na grafe č. 29 je možné pozorovať, že došlo k jasnému rozdeleniu produkčných vlastností 

S. roseus podľa použitej koncentrácie glycerolu. Vzhľadom na veľkosť rozptylu jednotlivých 

bodov je možné usúdiť, že najideálnejšou koncentráciou glycerolu v produkčných médiách 

pre daný kmeň je 10 %, čo potvrdili aj najvyššie hodnoty dosahované v druhej derivácii FTIR 

spektra. Zároveň tak bol zvolený aj C/N pomer, kde bolo touto metódou hodnotenia 

potvrdené, že medzi vzorky s najväčšou variabilitou parili tie s C/N 70 a 80. 

5.3.4. Sporobolomyces shibatanus 

Pri hodnotení absorbancie charakteristických vlnových dĺžok IR spektra dosahoval kmeň 

S. shibatanus druhé najvyššie hodnoty, hneď po kmeni S. roseus. Z grafov č. 19 a 20 je 
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zrejmé, že obsah lipidov bol najvyšší pri médiách s 10% koncentráciou glycerolu a C/N 

pomere 70 a 80. 

 

PCA analýza 

Výsledky PCA analýzy pre kmeň S. shibatanus sú zobrazené v grafe č. 30. Pri rozdelení 

podľa kultivačných pokusov nedochádzalo k deleniu vzoriek a teda bolo možné FTIR spektrá 

analyzovať naraz v jednom kroku. Svedčí to o stabilnejšej produkcii S. shibatanus na 

glycerole. 

 

 

Graf č. 30: PCA analýza, glycerol. S. shibatanus, určenie koncentrácie 

Na grafe je možne vidieť, že produkčné vlastnosti tohto kmeňa závisia na koncentrácii 

glycerolu v médiu a najväčšia variabilia bola pozorovaná pri médiách s 10% koncentráciou 

glycerolu. O niečo nižšie hodnoty boli dosahované pri 15% glycerole, čo korešponduje aj 

s výsledkami prvého spôsobu hodnotenia. Graf skóre po rozdelení podľa C/N pomeru 

zobrazoval najväčšiu variabilitu pri vzorkách s C/N 70 a 80 a tento výsledok je opäť zhodný 

s vyhodnotením absorbancií. 

5.4. Scale-up kultivácie v bankách 

Mikrokultivácie, prezentované v predchádzajúcich kapitolách, mali za účel vybrať vhodné 

médiá na kultivácie vo väčších objemoch (150 ml) v Erlemayerových bankách. Pokusy 

prebiehali pri rovnakých podmienkach ako mikrokultivácie a v médiách s identickým 

zložením. Z výsledkov získaných z FTIR analýzy boli vybrané médiá, kde ako uhlíkový 

substrát bola použitá glukóza, pretože intenzity absorbancií poukazovali na vyššie obsahy 

lipidov v kultivovaných kmeňoch. Podľa hodnôt získaných pri ich hodnotení bola vybraná 

rada médií obsahujúca 30 g/l glukózy s pomerom C/N od 60 do 90. Táto séria médií bola 

pripravená pre každý zo skúmaných kmeňov a ku každej sérii bolo pripravené ešte kontrolné 

médium obsahujúce síran amónny o koncentrácii 4 g/l, čo predstavuje pomer C/N 20, ktorý je 

pri kultivácii týchto kmeňov bežne používaný ako kontrolné médium. Toto médium slúži ako 

porovnanie s ostatnými testovanými médiami. 
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5.4.1. Morfologické a rastové charakteristiky študovaných kvasiniek 

V danej kultivácii boli pozorované zmeny vo vzhľade médií a morfologické charakteristiky 

kmeňov Rhodotorula glutinis, Sporobolomyces roseus, Sporobolomyces shibatanus 

a Cystofilobasidium capitatum kultivovaných v rovnakých podmienkach a na vybraných 

médiách, ktoré sa zložením zhodovali s tými, ktoré boli použité pri mikrokultiváciach. 

 

 

    
 

    
 

    
 

    
 

    

Obrázok 17: Zmeny v zafarbení rôznych produkčných médií (od prvého stĺpca kmene CC, RG, SR a SS, od 

prvého riadku kontrolné médium, nasledované C/N pomermi od 60 do 90) 

Na fotografiách v obrázku 17 je možné pozorovať, že zafarbenie produkčných médií sa pri 

jednotlivých kmeňoch so stúpajúcim pomerom C/N výrazne nemení. Prevláda tu oranžovo-

ružové zafarbenie. Z toho je možné predpokladať, že obsah karotenogénnych pigmentov, 
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ktoré za toto zafarbenie zodpovedajú, sa s pomerom C/N nemení. Medzi kmeňmi navzájom 

má najvýraznejšie zafarbenie kvasinka Rhodotorula glutinis, a to do oranžovo-červena.  

 

    
 

    
 

    
 

    
 

    

Obrázok 18: Morfológa buniek pri kultiváciách v bankách 

Na obrázku 18 sú zobrazené mikroskopom pozorované bunky pri všetkých vybraných 

kultiváciách v bankách. Na bunkách nie je viditeľná žiadna výraznejšia deformácia ich tvaru 

a nebola pozorovaná ani zmena ich veľkosti. Jedinou pozorovateľnou zmenou je u kvasiniek 

Cystofylobasidium capitatum a Rhodotorula glutinis zväčšenie tmavých miest vo vnútri 

bunky, ktoré môžu predstavovať organely obsahujúce akumulované lipidy. Táto zmena je 

pozorovaná najmä pri C/N pomeroch vyšších ako 70. Limitná dostupnosť dusíka v médiách 

teda mohla mať za následok zvýšenú akumuláciu lipidov. Podobné útvary boli pozorované aj 

u červených kvasiniek ale aj ďalších druhov oleogénnych mikroorganizmov [61, 62]. 

Kontrola, či sa jedná práve o miesta s akumulovanými lipidmi, sa robí ofarbením lipidov 
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pomocou nílskej červene, ktorá je dobre viditeľná pod fluorescenčným mikroskopom po 

ožiarení vzorky UV svetlom [61]. 

Pri kvasinkách Sporobolomyces roseus a Sporobolomyces shibatanus neboli pozorované 

takmer žiadne morfologické zmeny. 

5.5. Produkcia karotenoidov na médiách s rôznym pomerom C/N 

Práca je zameraná predovšetkým sledovanie vplyvu vybraných podmienok na produkciu 

lipidov karotenogénnymi kvasinkami, no produkcia karotenoidov je tiež jednou 

z charakteristických vlastností týchto mikroorganizmov. Pretože karotenoidy patria do 

skupiny lipofilných pigmentov, je možné predpokladať, že so zvyšujúcim sa obsahom lipidov 

v bunke by mohlo dochádzať aj k zvýšenej produkcii týchto pigmentov. Tie by sa rozpúšťali 

v lipidovej frakcii buniek a spolu s tukmi by bolo možné ich izolovať. 

Majoritným pigmentom u väčšiny karotenogénnych kvasiniek je β-karotén a zo všetkých 

derivátov karotenoidov má tiež najväčší praktický význam. Z ďalších metabolitov sa 

stanovoval ešte ergosterol, metabolit paralelnej vetvy izoprenoidnej dráhy, ktorý je súčasťou 

biomembrán s aktivitou provitamínu D. Analýza karotenoidov bola prevedená na 

chromatografickej kolóne Kinetex metódou HPLC s UV/VIS detekciou pomocou PDA 

detektoru (kapitola 4.7.3). V nasledujúcich grafoch sú uvedené výsledky z kultivácií všetkých 

štyroch použitých kmeňov kvasiniek vo vybraných produkčných médiách. 
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5.5.1. Produkcia karotenoidov použitých kmeňov v rôznych produkčných médiách 

Tabuľka 10: Prehľad nárastu biomasy a obsahu karotenoidov  

 β-karotén ergosterol 
Celkové 

karotenoidy 

kmeň C/N pomer Sušina [g/l] c (µg/g sušiny) c (µg/g sušiny) c (µg/g sušiny) 

CC 

kontrola 10,758 791,3 2643,0 1633,7 

60 10,758 761,9 2084,3 1523,9 

70 11,321 710,7 2566,0 1747,8 

80 10,515 666,6 2235,9 1937,7 

90 11,752 357,9 1907,7 969,3 

RG 

kontrola 6,623 512,5 505,1 1687,1 

60 6,704 489,8 482,5 1436,7 

70 8,609 233,2 361,1 892,6 

80 7,616 352,6 468,5 1204,1 

90 6,684 144,2 414,4 468,4 

SR 

kontrola 5,670 371,1 727,7 577,9 

60 5,662 363,5 552,4 530,9 

70 6,422 332,5 611,8 562,8 

80 5,546 344,9 496,8 563,4 

90 5,076 372,9 401,2 617,2 

SS 

kontrola 7,906 313,8 540,1 599,1 

60 8,297 54,9 351,3 111,4 

70 8,619 163,6 424,1 355,3 

80 7,281 18,9 302,8 48,3 

90 9,069 107,4 434,3 228,1 
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Graf č. 31: Produkcia karotenoidov kvasinkou Cystofilobasidium capitatum  

 

 

Graf č. 32: Produkcia karotenoidov kvasinkou Rhodotorula glutinis 
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Graf č. 33: Produkcia karotenoidov kvasinkou Sporobolomyces roseus 

 

 

Graf č. 34: Produkcia karotenoidov kvasinkou Sporobolomyces shibatanus 

V sérii vybraných produkčných médií obsahujúcich glukózu o koncentrácii 30 g/l 

a s postupne meniacimi sa pomermi C/N boli sledované produkčné vlastnosti karotenoidov pri 

použitých kvasinkách. Výsledky boli zhrnuté v grafoch č. 31 až 34. 
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Analýza biomasy kmeňa Cystofylobasidium capitatum ukázala, že táto kvasinka má 

spomedzi všetkých testovaných kmeňov najvyšší nárast biomasy (11,75 g/l), a to pri C/N 90. 

Koncentrácie ergosterolu, koenzýmu Q a β-karoténu pri tomto kmeni boli vo všetkých 

skúšaných médiách nižšie ako pri kontrolnom médiu, čo naznačuje, že za účelom vyššej 

koncentrácie týchto metabolitov je potrebné pripravovať médiá s vyšším obsahom dusíka. Pri 

kontrolnom médiu boli teda dosiahnuté najvyššie koncentrácie β-karoténu 

(791,3 µg/g sušiny), ergosterolu (2644 µg/g sušiny) a koenzýmu Q (634,5 µg/g sušiny). 

Jedine koncentrácia celkových karotenoidov mala pri médiu s C/N 80 koncentráciu vyššiu 

ako pri kontrolnom médiu (1938 µg/g sušiny) 

Pri kvasinke Rhodotorula glutinis bol pozorovaný zvýšený rast biomasy pri C/N pomere 

70 (8,61 g/l). Najvyššia dosiahnutá koncentrácia β-karoténu bola nameraná pri kontrolnom 

médiu (512,5 µg/g sušiny) a s klesajúcim obsahom dusíka v médiách klesala. Obdobný trend 

bol pozorovaný aj pri koncentrácii celkových karotenoidov, ktorých zistená koncentrá-cia 

kontrolnom médiu bola 1687,1 µg/g sušiny. Rovnaký trend sa prejavil aj pri ergosterole, 

ktorého maximálna koncentrácia v kontrole dosahovala 505,135 µg/g sušiny. Pozitívny vplyv 

mal pri produkcii koenzýmu Q mierne znížený obsah dusíka v médiu (C/N 60) a došlo tak 

k jeho zvýšenej produkcii oproti kontrolnému médiu (94,7 µg/g sušiny). 

Kmeň Sporobolomyces roseus dosahoval najvyššie nárasty biomasy v médiu s C/N 

pomerom 70 (6,42 g/l). Ostatné skúšané médiá dosahovali nižšie no navzájom veľmi podobné 

hodnoty nárastu biomasy. Pri tomto pomere C/N však došlo k zníženiu produkcie β-karoténu 

oproti ostatným použitým médiám. K jeho najvyššej produkcii došlo až pri C/N pomere 90 

(372,9 µg/g sušiny). Pri tomto médiu boli tiež namerané aj vyššie koncentrácie celkových 

karotenoidov oproti kontrolnému médiu (617,1 µg/g sušiny). Podobný trend ako pri 

celkových karotenoidoch a β-karoténe je možné pozorovať aj pri koenzýme Q a jeho 

najvyššie koncentrácie boli namerané tiež pri C/N 90 (60,96 µg/g sušiny). Produkcia 

ergosterolu ani v jednom médiu nepresiahla koncentráciu nameranú pri kontrole 

(727,7 µg/g sušiny) a v sérii je viditeľná tendencia k znižovaniu jeho koncentrácie od C/N 

pomeru 70. 

Druhé najvyššie nárasty biomasy boli namerané pri kmeni Sporobolomycer shibatanus 

(9,08 g/l). Všetky testované média však dosahovali koncentráciu metabolitov nižšiu ako pri 

kontrolnom médiu a teda je možné predpokladať, že vybrané metabolity sú vo vyšších 

koncentráciách akumulované len za prítomnosti vyššej koncentrácie dusíka v médiu. Pri 

kmeni boli namerané najvyššie koncentrácie v produkčnom médiu a to: β-karotén – 

313,8 µg/g sušiny, celkové karotenoidy – 599,1 µg/g sušiny, ergosterol – 540,1 µg/g sušiny 

a koenzým Q – 196,9 µg/g sušiny. 

5.6. Enzýmová kvantifikácia lipidov 

Vzorky z kultivácií boli spracované postupom uvedeným v kapitole 4.6 a bol pripravený 

reakčný roztok zakúpenej sady na enzýmovú kvantifikáciu lipidov podľa priloženého návodu. 

Po prebehnutí reakcie boli odmerané absorbancie reakčných zmesí a boli prepočítané na 

hmotnostný obsah lipidov vztiahnutý na sušinu a percentuálny podiel lipidov v sušine. 

Výsledné hodnoty sú uvedené v tabuľke 11. 
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Tabuľka 11: Hodnoty obsahu lipidov v použitých kmeňoch kvasiniek 

Kmeň C/N pomer 
Obsah lipidov 

[µg/g sušiny] 
Kmeň C/N pomer 

Obsah lipidov 

[µg/g sušiny] 

CC 

60 185,72 

RG 

60 206,54 

70 100,45 70 163,59 

80 21,21 80 117,86 

90 34,89 90 122,69 

kontrola 36,87 kontrola 177,42 

 
 

SR 

60 304,44 

SS 

60 247,93 

70 10,31 70 42,79 

80 22,45 80 274,95 

90 23,71 90 41,80 

kontrola 43,52 kontrola 264,21 

 

 

Graf č. 35: Stanovenie obsahu lipidov v sušine 

Výsledky enzýmovej analýzy lipidov boli zobrazené v grafe č. 35. Použité kvasinkové 

kmene prejavovali tendencie akumulovať lipidy, čo je viditeľné aj na hodnotách obsahu 

lipidov v niektorých kultiváciách. Najvyššia hodnota obsahu lipidov bola zaznamenaná pri 

kmeni Sporobolomyces roseus, kde podiel lipidov v sušine predstavoval 30 % (304,44 mg/g 

sušiny). Napriek vysokej koncentrácii akumulovaných lipidov tento kmeň dosahoval nižšie 

nárasty biomasy a teda celkový výťažok fermentácie by bol nižší. 

Pri ostatných testovaných kmeňoch bol obsah lipidov o niečo nižší. Maximálne obsahy 

lipidov boli pri Cystofylobasidium capitatum 18 % lipidov (185,72 mg/g sušiny), Rhodotorula 

glutinis 20 % (206,54 mg/g sušiny) a Sporobolomyces shibatanus až 27 % (274,95 mg/g 

sušiny). 

Výsledné hodnoty koncentrácie lipidov sú porovnané s koncentráciou celkových 

karotenoidov v grafoch 36 až 39. 
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Graf č. 36: Porovnanie koncentrácie karotenoidov a lipidov v sušine C. capitatum 

 

 

Graf č. 37: Porovnanie koncentrácie karotenoidov a lipidov v sušine R. glutinis 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

kontrola 60 70 80 90

K
o
n
c
e
n
tr

á
c
ia

 

C/N pomer 

Cystofilobasidium capitatum  CCY10-1-2 

celkové karotenoidy
(ug/g suš)

ergosterol (ug/g suš)

coenzym Q (ug/g
suš)

celkové lipidy*10
(mg/g suš)

0

500

1000

1500

2000

2500

kontrola 60 70 80 90

K
o
n
c
e
n
tr

á
c
ia

 

C/N pomer 

Rhodotorula glutinis CCY 20-2-33 

celkové karotenoidy
(ug/g suš)

ergosterol (ug/g suš)

coenzym Q*10 (ug/g
suš)

celkové lipidy*10
(mg/g suš)



 

71 

 

Graf č. 38: Porovnanie koncentrácie karotenoidov a lipidov v sušine S. roseus 

 

 

Graf č. 39: Porovnanie koncentrácie karotenoidov a lipidov v sušine S. shibatanus 

Pri porovnávaní koncentrácie lipidov a karotenoidov v použitých kmeňoch nebola 

sledovaná žiadna vzájomná súvislosť. Pri porovnávaní trendov zmien koncentrácie lipidov 

získaných z FTIR analýzy sa výsledky približovali najmä pri kvasinkách C. capitatum a R. 

glutinis. U týchto dvoch kmeňov bolo možné tiež pozorovať pravdepodobnú súťaž 

o metabolický zdroj (acetylCoA) pre biosyntézu lipidov a karotenoidov, prípadne ďalších 

metabolitov vetvenej izoprenoidnej dráhy (ergosterol, ubichinón) najmä v rozmedzí C/N 60 – 

80. Zvýšená produkcia lipidov bola spojená so zníženou produkciou karotenoidov a naopak. 

Interpretácia je však v takto komplexných podmienkach komplikovaná. Pri ostatných 
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kmeňoch boli výsledky rôznorodé, čo mohlo byť zapríčinené jednak scale-up procesom ale aj 

neideálnym spôsobom izolácie lipidov pri červených kvasinkách. Predpokladá sa teda, že po 

ďalšej optimalizácii tejto izolácie a následnej enzýmovej analýzy by mohli byť výsledky 

konzistentnejšie a trendy v produkcii lipidov by sa približovali trendom v FTIR spektroskopii. 
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6. ZÁVER 
 

Cieľom práce koncipovanej ako porovnávacia štúdia bola regulácia produkcie lipidov 

a lipidických metabolitov karotenogénnych kvasiniek na vybraných substrátoch. Medzi ne 

boli zaradené glukóza a glycerol. Sledované boli najmä koncentrácie lipidov a karotenoidov 

v narastenej biomase u štyroch použitých kvasinkových kmeňov v sériách produkčných médií 

s rozdielnymi koncentráciami uhlíkových substrátov a síranu amónneho ako jediného zdroja 

dusíku v médiách. Koncentrácia dusíku preukázala vplyv na produkciu lipidických látok 

u všetkých kvasiniek v tejto práci. 

 

Experimentálna časť bola riešená v spolupráci so spoločnosťou Nofima, a.s. (Ǻs, Nórsko), 

kde boli prevedené opakované mikrokultivačné experimenty s on-line FTIR analýzou. 

Výsledky z mikrokultivácií boli vyhodnotené pomocou PCA analýzy a vybrané kultivácie 

boli prevedené i v scale-up usporiadaní. 

 

Všetky kmene boli schopné asimilovať glycerol ako jediný zdroj uhlíka a produkovať pri 

tom aj žiadané metabolity, i keď v o niečo menšej miere ako glukóze. Význam toho spočíva 

vo využití odpadného glycerolu ako lacného zdroja živín na kultiváciu týchto kvasiniek. 

V práci však pre veľké množstvo vzoriek boli na scale-up kultivácie zvolené práve médiá 

s glukózou. Ďalšia optimalizácia pre kultivácie na glycerole by mala byť predmetom 

nadväzujúcich prác. 

 

U kvasinky Cystofilobasidium capitatum sa prejavovali najlepšie predpoklady na jej 

využitie v priemyselnej sfére vzhľadom na vysoké nárasty biomasy, lipidov aj ostatných 

sledovaných metabolitov pri kultivácii na glukóze. Podľa meraní dosahovala koncentrácia 

lipidov v sušine až 18 % a nárast biomasy sa pohyboval až do 11,8 g/l. Z ostatných kmeňov sa 

významnejšie zvýšenou produkciou lipidov a karotenoidov prejavoval ešte kmeň Rhodotorula 

glutinis. Kmeň Sporobolomyces roseus dosahoval síce vysoké koncentrácie karotenoidov na 

hmotnosť biomasy no jej nárast bol takmer polovičný oproti C. capitatum.  

 

Práca bolo testované využívanie FTIR spektroskopie v kombinácii s mikrokultiváciami na 

skríning produkčných vlastností využitých kvasiniek. Metóda uľahčila a urýchlila prácu tým, 

že bolo možné testovať veľké množstvo médií v malých množstvách s veľkou presnosťou 

a reprodukovateľnosťou a teda má aj pri podobných štúdiách veľký potenciál svojho využitia. 

Jej ďalšou výhodou je menej náročná príprava vzorky na analýzu a možnosť analyzovať 

veľké množstvo vzoriek vo veľmi krátkom čase. 
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8. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
CC   Cystofilobasidium capitatum 

RG.    Rhodotorula glutinis 

SR   Sporobolomyces roseus 

SS   Sporobolomyces shibatanus 

CO   oxid uhoľantý 

napr.   napríklad 

PUFA   polynenasýtené mastné kyseliny 

PCA   Principal Component Analysis 

glu   glukóza 
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