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ABSTARKT 

Předložená bakalářská práce se zabývá sledováním metabolické aktivity a morfologie vybraných 

biotechnologicky významných karotenogenních kvasinek, a to Rhodotorula glutinis, Sporobolomyces 

shibatanus a Phaffia rhodozyma v průběhu jednotlivých růstových fází. Kvasinky byly kultivovány na 

glukózovém médiu, v průběhu kultivace byly odebírány vzorky pro analýzu produkovaných 

metabolitů, byla sledována hladina β-karotenu, astaxanthinu, koenzymu Q a ergosterolu. Dále bylo 

sledováno množství produkovaných lipidů a profil mastných kyselin. Pro analýzu jednotlivých 

metabolitů byly použity metody HPLC/PDA a GC/FID. 

Kvasinky byly kultivovány do rané stacionární fáze. Nevyšší produkce karotenoidů byla zjištěna 

u kvasinky Phaffia rhodozyma (1856,58 μg/g v 56. hodině), přičemž 42 % z celkového množství 

karotenoidů představuje β-karoten. Nevyšší produkce lipidů bylo dosaženo kvasinkou Rhodotorula 

glutinis. 

Pro studium vnitřní struktury buněk byla využita metoda fluorescenční mikroskopie zobrazování dob 

života, kdy byla sledována vlastní autofluorescence karotenoidů a pro označení lipidických struktur 

bylo do druhé série vzorků přidáno lipofilní barvivo nilská červeň. Touto metodou je možné sledovat 

vnitřní struktury buňky (membrány, některé organely) a kvantifikovat změny, ke kterým v buňce 

dochází. Dále byla nalezena souvislost mezi změnou koncentrace karotenoidů, rigiditou buněčných 

membrán a metabolickými změnami. 

Klíčová slova: karotenogenní kvasinky, karotenoidy, fluorescenční mikroskopie zobrazování dob 

života, HPLC/PDA, GC/FID, Rhodotorula glutinis, Sporobolomyces shibatanus, Phaffia rhodozyma 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the problematic of metabolic activity and morphology of several 

biotechnologically significant red yeasts - Rhodotorula glutinis, Sporobolomyces shibatanus and 

Phaffia rhodozyma during the cultivation time. These yeasts were cultivated on glucose medium, 

during the cultivation samples were taken for the analysis of produced metabolites. The amount of β-

carotene, astaxanthin, coenzyme Q and ergosterol were monitored. The amount of biosynthesised 

lipids and fatty acid profile was also investigated. HPLC/PDA and GC/FID were used for the analysis 

of these metabolites.  

 

Yeasts were cultivated 56 hours (they reached early stationary phase). The highest production of 

carotenoid pigments showed Phaffia rhodozyma (1856.58 μg/g), 42 % of this amount represents β-

carotene. The highest lipids biosynthesis efficiency was reached by Rhodotorula glutinis. 

To study the inner structure of yeast cells the Fluorescence Life-time Imaging was used, the 

Autofluorescence of carotenoids and fluorescence of lipid bodies induced by lipophilic dye Nile red 

was observed. This method is very useful for imaging cell inner structure (membranes, some kinds of 

organelles). The changes that the cell undergoes during its evolution could be quantified too. The 

relationship between the level of carotenoid concentration, membrane rigidity and metabolic shift was 

found. 

Keywords: red yeast, carotenoids, fluorescence-lifetime imaging microscopy, HPLC/PDA, GC/FID, 

Rhodotorula glutinis, Sporobolomyces shibatanus, Phaffia rhodozyma  
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1 ÚVOD 

Záznamy o využití kvasinek pocházejí už z Babylonské říše, kde je tamější obyvatelé využívali 

k přípravě kvašeného nápoje připomínajícího dnešní pivo. Později našly tyto mikroorganismy 

uplatnění při výrobě lihu, vína a pekařského droždí. V roce 1996 se kvasinka Saccharomyces 

cerevisiae stala vůbec prvním eukaryotickým organismem s osekvenovaným genomem. Pro svoji 

průmyslovou užitečnost se tato kvasinka také po dlouhou dobu držela v čele zájmu lidské pozornosti 

a stala se jakýmsi modelovým organismem eukaryot. V současnosti se ale do popředí zájmu dostávají 

i jiné druhy kvasinek, mimo jiné i tzv. kvasinky karotenogenní.  

Tyto kvasinky se od ostatních odlišují schopností produkovat karotenoidy. V průběhu evoluce se 

u nich totiž vyvinul metabolický aparát sloužící k produkci pigmentů karotenoidní povahy, kterými se 

kvasinky chrání před ničivými účinky ultrafialového záření. Díky této schopnosti se staly průmyslově 

zajímavými, neboť karotenoidy jsou využívány v potravinářském, farmaceutickém i kosmetickém 

průmyslu a slouží také jako aditiva do krmných směsí pro dobytek a ryby. 

Další zajímavou vlastností některých druhů karotenogenních kvasinek je vysoká schopnost produkovat 

lipidy. U některých představují lipidy až 70 % sušiny vlastní buňky a často se hovoří o jejich možném 

využití jako producentů biopaliv třetí generace. 

Chceme-li optimalizovat podmínky pro růst těchto mikroorganismů tak, aby byly výtěžky metabolitů, 

které nás zajímají, co nejvyšší, je dobré zabývat se studiem toho, co se děje uvnitř buňky v průběhu 

jednotlivých fází růstu. K tomu může být využita například metoda fluorescenční mikroskopie 

zobrazování dob života, která umožnuje v jednom snímku rozlišit různé formy téže látky. Znalost 

doby života nám pak poskytuje informace o prostředí, ve kterém se látka nachází (pH, viskozita). 

Přitom vlastní měření není nijak ovlivněno koncentrací fluoroforu, fluktuacemi excitační energie nebo 

fotovybělováním. Velkou výhodou této metody je možnost rozlišit místa, která mají sice stejnou 

intenzitu fluorescence, ale různou dobou života, a takto identifikovat jednotlivé fluorofory.  

Karotenoidní pigmenty, které červené kvasinky produkují, mají schopnost autofluorescence, proto je 

fluorescenční mikroskopie zobrazování dob života vhodnou technikou pro jejich studium. Na základě 

znalosti dob života jednotlivých karotenoidů, nám umožnuje pozorovat jejich morfologii 

a metabolickou aktivitu v průběhu celé kultivace. Navíc chceme-li v buňkách kvasinek pozorovat 

i jiné látky a struktury, které samy o sobě fluorescenci neposkytují, je možné použít různé 

fluorescenční sondy. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Kvasinky 
Kvasinky jsou heterotrofní eukaryotické organismy náležející do říše Fungi [1]. Jejich buňka má 

zpravidla elipsoidní až kulovitý tvar. Rozmnožují se buď vegetativně pučením nebo dělením, nebo 

pomocí pohlavních spor [1]. Velikost buňky se pohybuje v rozmezí 3 – 6 μm a je dána především 

rodovou příslušností a způsobem kultivace [2]. Kvasinky se vyskytují buď samostatně, nebo spojené 

v koloniích, po pučení mohou zůstat spojeny v dlouhá vlákna a vytvářet tak pseudomycelium, 

u některých rodů se vytváří pravé mycelium příčným dělením protáhlých buněk [1]. 

2.2 Karotenogenní kvasinky 
Některé druhy kvasinek z třídy Basidiomycetes jsou schopny produkovat ve vodě nerozpustná červená 

barviva karotenoidní povahy. Produkcí těchto barviv se kvasinky chrání proti účinkům ultrafialové 

složky slunečního světla [3]. Z taxonomického hlediska je možné karotenogenní kvasinky rozdělit do 

čtyř řádů: Cystofilobasidiales, Sporidiobolales a Erythrobasidium a Tremellales [4].  

Mezi nejčastěji kvasinkami produkovaná barviva patří β-karoten, torulen a torularhodin, procentuální 

zastoupení jednotlivých typů karotenoidů závisí na druhu kvasinky a podmínkách kultivace. 

Podmínkou jejich tvorby je přístup kyslíku a světla [3]. Díky produkci těchto pigmentů mají kvasinky 

typické červené nebo žluté až oranžové zbarvení, z tohoto důvodu bývají také často nazývány jako 

kvasinky červené [3]. 

Kromě karotenoidů produkují tyto kvasinky i značné množství lipidů. Za vhodných kultivačních 

podmínek může množství kumulovaných lipidů představovat až 70 % sušiny buňky [3]. Takto 

produkované lipidy mají potenciál stát se biopalivy třetí generace [5]. 

 Rod Rhodotorula 2.2.1

Zástupce tohoto rodu najdeme v půdě, ve vzduchu, ve sladkých i slaných vodách, na rostlinách 

i v orgánech živočišného těla [4]. Buněčná hmota kvasinek je bohatým zdrojem β-karotenu, tj. 

provitaminu A. Rod Rhodotorula nezkvašuje žádné cukry, ale má silně vyvinutý pentosový cyklus 

využívání glukosy. Kulovité až elipsoidní buňky [3] obsahující karotenoidní barviva zbarvující 

kolonie do oranžové až korálově červené barvy. Kolonie na misce jsou hladké, lesklé a slizovité [4]. 

Často se vyskytuje jako vzdušná kontaminace, neboť karotenoidní barvivo chrání její buňky před 

smrtícími účinky UV záření [1]. 

Kvasinka Rhodotorula glutinis vykazuje vysokou produkční schopnost lipidů, karotenoidů i některých 

enzymů a mohla by nalézt využití v průmyslové produkci těchto látek. Biomasa vytvořená těmito 

kvasinkami obsahuje velké množství mikrobiologických olejů a celou plejádu mastných kyselin, 

nejvíce pak kyselinu olejovou, linolovou a palmitovou [3]. Pro kvasinky rodu Rhodotorula glutinis je 

charakteristická produkce torulenu, β-karotenu a torularhodinu [4]. 

 Rod Sporobolomyces 2.2.2

Zástupci tohoto rodu vytvářejí žluté až sytě růžové ploché kolonie s drsným povrchem, zdrsnění 

povrchu je způsobeno balistosporami. Vyskytuje se často na listech stromů, v nektarech květů ale 

i v tekoucích a stojatých vodách, v tekutém médiu tvoří křís [4]. Tyto kvasinky mají silný aerobní 

metabolismus a jsou bez kvasných schopností. Produkují široké spektrum vnitrobuněčných 

karotenoidů, jež zbarvují buňky i celé kolonie žlutě, oranžově až sytě růžově [6].  

Pro zástupce tohoto rodu druh Sporobolomyces shibatanus je charakteristická produkce karotenů: β-

karotenu, α-karotenu, γ-karotenu, fytofluenu, torulenu a neurosporenu [7]. 
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 Rod Xanthophyllomonas 2.2.3

Kvasinky rodu Xanthophyllomonas stejně jako ostatní červené kvasinky produkují směs karotenoidů, 

na rozdíl od ostatních mají ale schopnost zkvašovat sacharidy. Jsou významnými producenty 

astaxanthinu, který se využívá jako přídavek do krmiva pro ryby a korýše [6]. Astaxanthin má silné 

antioxidační účinky, chrání buňku před UV zářením, oxidačním stresem [8] a působí protizánětlivě 

[9]. Kolonie jsou zbarveny do oranžova až růžova. Zástupce tohoto rodu kvasinka Phaffia rhodozyma 

byla poprvé izolována z exudátů stromů v Japonsku a USA [4]. 

2.3 Metabolity produkované kvasinkami 
Schopnost kvasinek produkovat karotenoidy, lipidy a některé enzymy by mohla nalézt využití 

v průmyslové výrobě těchto látek a nahradit tak produkci syntetickou [3].  V poslední době se také 

začíná uvažovat o možnosti využití kvasinek jako producentů biopaliv třetí generace [5]. Karotenoidy 

produkované kvasinkami nalézají uplatnění v kosmetice, farmacii a potravinářství či jako aditiva do 

krmných směsí pro dobytek, ryby a korýše [3]. Lipidy produkované kvasinkami jsou využívány jako 

aditiva do potravin a potravinové doplňky, oleje jako substrát pro výrobu biopaliv [10].  

 Lipidy 2.3.1

Biosyntéza lipidů probíhá především v buňkách tukových tkání [11]. Kvasinkám slouží jako zásobní 

látky [12]. Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících jejich syntézu je poměr molární koncentrace 

uhlíku a dusíku, povaha zdroje uhlíku, pH kultivačního media a koncentrace rozpuštěného kyslíku. 

Jsou-li kvasinky při kultivaci vystaveny nedostatku kyslíku, začnou ve svých buňkách lipidy 

kumulovat [11].  

Syntéza lipidů v buňkách kvasinek může probíhat buď de novo z acetyl-CoA nebo z již dříve 

syntetizovaných nebo přijatých hydrofobních sloučenin. Jako zdroj uhlíku pro biosyntetické děje 

mohou být využity cukry (glukóza, galaktóza, sacharóza, maltosa, trehalosa), ale i etanol, glycerol či 

hexadekan [3]. U oleogenních kvasinek mohu lipidy představovat až 70 % hmotnosti sušiny [11]. 

Syntéza lipidů probíhá v několika stupních, nejdříve je třeba nasyntetizovat mastné kyseliny, které 

potom v dalších krocích kondenzují s aktivovanou formou glycerolu za vzniku triacylglycerolů [12]. 

Zjednodušené schéma syntézy lipidů v buňkách kvasinek je uvedeno na následujícím schématu 

Obrázek 1. 

Prvním krokem při syntéze mastných kyselin je karboxylace acetyl-CoA, při které vzniká energeticky 

bohatší malonyl-CoA, tuto reakci katalyzuje enzym acetyl-CoA-karboxylasa. Následuje sekvence 

enzymaticky katalyzovaných reakcí, při kterých dochází k prodlužování uhlíkaté části řetězce, 

výsledkem těchto reakcí jsou mastné kyseliny. Tyto reakce se odehrávají v multienzymovém 

komplexu syntázy mastných kyselin. [12]. Povaha syntetizovaných MK závisí na teplotě, při nízkých 

teplotách převažují nenasycené mastné kyseliny, při vyšších kyseliny nasycené [3].  

Takto vzniklé mastné kyseliny reagují s aktivovanou formou glycerolu (glycerol-3-fosfát) za 

postupného vzniku triacylglycerolů, tyto esterifikační reakce jsou katalyzovány acyltransferázami 

[12]. 
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Obrázek 1: Schéma syntézy lipidů, vytvořeno podle [11] 

 Karotenoidy 2.3.2

Karotenoidy jsou nepolární látky patřící mezi tetraterpeny (jejich molekula obsahuje 8 izoprenových 

jednotek), vznikají jako sekundární metabolity některých rostlin a mikroorganismů. Jedná se 

o přírodní pigmenty, jsou zodpovědné za žluté až červené zbarvení ovoce, zeleniny, vajec i ryb. 

Lidské tělo je není schopno syntetizovat, ale mají na něj pozitivní účinky: mají antioxidační vlastnosti 

[5], chrání pokožku před UV zářením, posilují imunitní systém a urychlují hojení ran [6]. Podle 

průzkumu BBC z roku 2016 dosáhla cena karotenoidů na trhu v roce 2014 hodnoty 1,5 miliardy USD, 

v roce 2018 by se podle předpovědi měla pohybovat kolem 1,4 miliardy dolarů [3].  

Mezi nejhojněji kvasinkami produkované karotenoidy patří β-karoten, torulen, torularhodin 

a astaxanthin. Jejich hlavní funkcí je ochrana buněk před UV zářením, v buňkách rostlin se také 

aktivně podílejí na fotosyntéze jako doplňkové pigmenty [12].  

2.3.2.1 Syntéza karotenoidů 

Syntéza karotenoidů v kvasinkách probíhá v izoprenoidní dráze tzv. mevalonátovou cestou, ta začíná 

konverzí acetyl-CoA na 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) za katalýzy HMG-CoA 

syntázy. HMG-CoA se následně redukuje na mevalonát (MVA). MVA podléhá fosforylaci 

následované dekarboxylací a ztrátou fosfátového iontu, což vede ke vzniku izopentenyl-difosfátu 

(IPP). Izomerací IPP vzniká molekula dimethylallyl-difosfátu (DMAPP). Vzniklé molekuly IPP 

a DMAPP podléhají kondenzaci a vzniká deseti uhlíkatý geranyl-difosfát (GPP) [13]. Další reakce 

vedou ke vzniku fytoenu, což je první 40 uhlíkatý produkt této dráhy. V dalších krocích už potom 

dochází ke vzniku cyklických a acyklických karotenů [3]. Schéma syntézy je uvedeno schématu 

Obrázek 2. 

Na produkci karotenoidů má vliv poměr koncentrace dusíku a uhlíku v kultivačním mediu, světlo, 

teplota a koncentrace kyslíku, produkci karotenoidů může být podpořena i přítomností iontů některých 

kovů (například zinku). Přídavek etanolu podporuje produkci beta-karotenu a torulenu, ale produkci 

torularhodinu inhibuje. [14] 
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 Obrázek 2: Schéma syntézy karotenoidů, vytvořeno podle [3], [12], [13]. 
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 Další izoprenoidy 2.3.3

2.3.3.1 Ergosterol 

Ergosterol (Obrázek 3) je důležitou součástí membrán buněk u nižších eukaryot, kde zastává 

podobnou funkci jako cholesterol u vyšších organismů [12]. Je prekurzorem vitamínu D2 

(ergokalciferolu), přeměna ergosterolu na ergokalciferol je iniciována fotochemicky působením UV 

záření. Jeho syntéza probíhá podobně jako syntéza karotenoidů, jeho prekurzorem je lanosterol [11]. 

OH

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

 

Obrázek 3: Ergosterol, vytvořeno podle [12] 

2.3.3.2 Ubichinon 

Hlavní funkcí ubichinonu (též koenzymu Q) (Obrázek 4) v organismu je přenos elektronů 

v respiračním řetězci. Strukturně se jedná o benzochinon s navázaným postranním řetězcem. Působí 

jako kofaktor oxidoreduktáz [12]. 

H

O

O

OH

OH

CH3

CH3
n  

Obrázek 4: ubichinon n = 6 – 10, vytvořeno podle [12] 

2.4 Kultivace kvasinek 
Přeneseme-li buňky do prostředí s vhodnými kultivačními podmínkami, nezačnou se ihned množit 

maximální růstovou rychlostí, ale na nové prostředí se musí nejdříve adaptovat. Jejich růst ovlivňuje 

koncentrace a povaha substrátu, teplota, pH prostředí, přítomnost látek, které by mohly působit jako 

efektory či inhibitory růstu. Ke grafickému znázornění růstu kultury v čase se využívá růstové křivky, 

závislosti koncentrace mikroorganismů na čase [15]. 

 Růstová křivka 2.4.1

Růstová křivka může být rozdělena do několika úseků, fází. První fází je tzv. lag-fáze (I), buňky se 

v této fázi nerozmnožují, adaptují se novému prostředí, zvětšují svůj objem a aktivuje se jejich 

enzymatický aparát. Délka lag-fáze závisí na typu mikroorganismu množství a fyziologickém stavu 

zaočkovaných buněk. Koncentrace biomasy v průběhu této fáze je konstantní. Z průmyslového 

hlediska je fází nežádoucí, a proto je snaha ji co nevíce zkrátit. [1] [15]. Rychlost růstu buněk v této 

fázi může být vyjádřena následujícím vztahem, kde X  představuje koncentraci buněk a t  čas: 

 
0

dt

dX

  (1) 
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Po lag-fázi následuje fáze zrychleného růstu (II) a po ní přichází exponenciální fáze růstu (III). 

V exponenciální fázi růstu dochází k neomezenému růstu a rozmnožování, měrná růstová rychlost je 

maximální. Tato fáze je významná z průmyslového hlediska, neboť v ní dochází k produkci 

primárních metabolitů. [15] V této fázi mají buňky nejkratší generační dobu (čas potřebný ke 

zdvojnásobení počtu buněk v kultuře) a růstová rychlost dosahuje maxima. Délka generační doby 

i měrná růstová rychlost   je v této fázi konstantní: [1]  

 
dt

dX

X


1
  (2) 

V okamžiku, kdy některá z živin začne být limitující, dochází ke snížení rychlosti růstu (IV) a systém 

vstupuje do fáze stacionární (V), kdy dojde k zastavení přírůstku živých buněk, počet buněk vzniklých 

rozmnožováním v této fázi kompenzuje počet buněk odumírajících. V této fázi také dochází 

k produkci sekundárních metabolitů. Maximální délka stacionární fáze je pro různé mikroorganismy 

odlišná a závisí na jejich citlivosti k hladovění. [1]  

 0
dt

dX
 (3) 

V posledním úseku křivky, fázi odumírání (VI), se v systému hromadí produkty lýzy buněk, dochází 

postupně k degenerativním změnám v populaci a významně se mění složení buněk. Z technologického 

hlediska je tato fáze nežádoucí a kultivace se zpravidla ukončuje ještě před jejím dosažením.  Podíl 

počtu živých a mrtvých buněk klesá [15]. 

 
dt

dX

X
D 

1
  (4). 

 
Obrázek 5: Růstová křivka s vyznačením jednotlivých fází, vytvořeno podle [1]. 
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2.5 Použité metody 

 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s PDA detektorem (HPLC/PDA) 2.5.1

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie je chromatografická separační metoda založená na rozdílné 

distribuci složek mezi stacionární a kapalnou mobilní fází [16]. Separační mechanismus může být 

založen na adsorpci (adsorpční chromatografie), rozdělování (rozdělovací chromatografie), sítovém 

efektu (gelová permeační chromatografie), výměně iontů (iontoměničová chromatografie), specifické 

interakci (afinitní chromatografie) nebo na interakcích hydrofilních [17]. Mobilní fází je kapalina, 

stacionární fáze je tvořena velmi malými částicemi (3 – 10 μm) s úzkou distribucí velikosti, může být 

vytvořena z neupraveného modifikovaného silikagelu, organických polymerů nebo oxidů kovů [16]. 

Metodou HPLC lze dosáhnou rychlé separaci složitých směsí látek s vysokým rozlišením zón [17]. 

Základními komponentami HPLC systému jsou: 

 čerpadlo zajištující stálý průtok mobilní fáze, 

 směšovací zařízení sloužící k úpravě složení mobilní fáze, 

 dávkovací zařízení umožňující zavedení vzorku do toku mobilní fáze, 

 předkolona a kolona, kde dochází k vlastnímu dělení složek směsi na základě jejich rozdílné 

afinity ke stacionární a mobilní fázi, 

 detektor sloužící k převodu analyzované vlastnosti dané látky na elektrický signál, 

 vyhodnocovací zařízení zpracovává informace z detektoru a vykresluje chromatogram [16]. 

Karotenoidy, k jejichž analýze je HPLC v této práci použita, jsou nepolární látky, k jejichž separaci se 

využívá módu s obrácenými fázemi (RP-HPLC), stacionární fáze je nepolární a jako mobilní fáze se 

volí polární směs vody a vybraných organických rozpouštědla. Z hlediska složení mobilní fáze lze 

rozlišit eluci izokratickou, kdy se složení mobilní fáze v průběhu analýzy nemění a eluci gradientovou, 

kdy se složení mobilní fáze mění [17]. 

Výstupem je chromatogram, závislost intenzity signálu z detektoru na čase. Identitu analyzovaných 

látek lze určit podle hodnoty retenčního času (čas od nástřiku vzorku po dosažení maxima píku) 

srovnáním se standardem [16]. Retenční čas Rt  každé komponenty lze také vyjádřit jako součet 

 'RMR ttt  , (5) 

kde Mt  je mrtvý retenční čas složky, která v systému není zadržována a pohybuje se stejnou rychlostí 

jako mobilní fáze a 'Rt  je redukovaný retenční čas, což je čas, který složka stráví interakcí se 

stacionární fází. Množství analyzované látky lze vyhodnotit z plochy píku metodou kalibrační křivky 

[17].  

Účinnost chromatografické kolny lze vyjádřit výškou patra kolony nebo výškovým ekvivalentem 

teoretického patra kolony H  a počtem teoretických pater n . Účinnost separace se zpravidla vyjadřuje 

počtem teoretických pater na jeden metr kolony. Chromatografické patro je segment 

chromatografického sloupce umožňující za daných fyzikálních podmínek ustavení rovnováhy mezi 

množstvím analyzované látky v obou fázích [17].  

Detektor s diodovým polem (PDA) 

Detektor s diodovým polem patří do skupiny spektrofotometrických detektorů pracujících v UV a VIS 

oblasti. Poskytuje rychlou a lineární odezvu v širokém rozmezí koncentrací analytů. Konstrukce PDA 

detektoru umožnuje snímání více pracovních vlnových délek a umožnuje nám tak v reálném čase 

snímání celého absorpčního spektra. 
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 Plynová chromatografie s plamenově ionizačním detektorem (GC/FID) 2.5.2

U plynové chromatografie separace probíhá na základě rozdílných interakcí složek vzorku se 

stacionární fází [16]. Mobilní fází je inertní plyn, který se vzorkem ani se stacionární fází nijak 

neinteraguje. Vzorek se dávkuje do proudu plynu, který jej unáší kolonou, kde dochází k separaci. 

Plynovou chromatografii lze použít pro separaci, identifikaci a stanovení složitějších směsí plynů 

a těkavých látek a především organických sloučenin s bodem varu menším než cca 400 °C [18]. 

Plynovou chromatografií lze separovat pouze látky s nízkou teplotou varu, látky tepelně stálé a látky 

s relativní molekulovou hmotnost menší než 1000 [19]. Plynová chromatografie může být použita 

pouze pro sloučeniny, které je možno odpařit aniž by došlo k jejich degradaci. Pokud chceme 

separovat analyty s pro plynovou chromatografii nevyhovujícími vlastnostmi, například vysokou 

teplotou varu, tak je třeba z nich před vlastní analýzou připravit deriváty [18]. 

Složky vycházející z kolony jsou postupně indikovány detektorem a signál odpovídající jejich obsahu 

je pak zaznamenán ve formě chromatogramu [16]. 

Plynový chromatograf se skládá z: 

 zdroje nosného plynu, 

 čistícího zařízení, které zachycuje případné nečistoty v nosném plynu, 

 regulačního systému, který zajištuje požadovaný průtok plynu, 

 dávkovače, přičemž technika dávkování musí zajistit odpaření vzorku v co nejkratším čase, 

 kolony, ve které je umístěna stacionární fáze a kde dochází k separaci složek, 

 detektoru, 

 a vyhodnocovacího zařízení [16]. 

Dávkovač, kolona a detektor jsou umístěny v termostatu, který zajištuje udržení vzorku v plynném 

stavu [16]. 

Plamenový ionizační detektor (FID) 

Plamenový ionizační detektor je univerzálním detektorem pro analýzu organických sloučenin. 

Vyznačuje se velmi dobrými mezemi detekce, jednoduchou konstrukcí a má minimální vnitřní objem, 

nevýhodou je, že neposkytuje odezvu na permanentní plyny a pro jeho provoz je třeba dodávat palivo 

a oxidovadlo. [16]  

Nosný plyn s analytem přichází do prostoru plamene mezi dvěma elektrodami, kde jsou spalovány 

směsí vodíku a vzduchu. První elektrodou (anodou) je kovová část hořáku, druhou (katodou) je 

kovová síťka umístěná těsně nad plamenem. Organické látky z analytu se teplem štěpí na radikály, 

které se oxidují na ionty, vznikají tak částice schopné vést mezi elektrodami proud. Velikost proudu 

v detektoru je úměrná koncentraci organické sloučeniny v nosném plynu. [17] 

 Absorpční spektrofotometrie 2.5.3

Absorpční spektrofotometrie je založena na schopnosti molekul vzorku pohlcovat část záření. Jako 

zdroj jsou využívány deuteriové a vodíkové výbojky pro UV a wolframové a halogenové žárovky pro 

VIS oblast [16]. Paprsek světla o známé intenzitě a vlnové délce prochází kyvetou se vzorkem 

buněčné suspenze a část záření je přitom pohlcena. Množství absorbovaného záření potom vyhodnotí 

detektor [17]. Absorbance buněčné karotenoidů se měří při vlnové délce 630 nm [11]. 

Stanovení obsahu karotenoidů ve vzorku je možné provést metodou absorpční spektrofotometrie nebo 

gravimetricky. Při gravimetrickém stanovení se odebraný vzorek kultury suší do konstantní hmotnosti 

pod infralampou nebo v sušárně, při teplotách 70 – 90 °C, tak aby nedošlo k jeho tepelné degradaci. 

[11]. 
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 Fluorescenční mikroskopie 2.5.4

Fluorescenční mikroskopie je zobrazovací technika využívající schopnosti některých látek po ozáření 

světlem vhodné vlnové délky emitovat světlo o jiné vlnové délce, tato emise záření hmotou se nazývá 

luminiscence [17]. Zdrojem excitace elektronů je světelná energie, hovoříme proto o fotoluminiscenci, 

podle elektronové konfigurace excitovaného stavu potom rozlišujeme fluorescenci a fosforescenci 

[17]. 

Fluorescenční mikroskopie je metodou vysoce selektivní a citlivou a je vhodná pro studium distribuce 

látek v buňkách, umožnuje sledování jednotlivých buněčných komponent a probíhajících biologických 

jevů. Fluorescenční techniky je ale možné využít pouze tehdy, když je sledovaný objekt schopen 

vykázat fluorescenci nebo musíme mít patřičnou fluorescenční sondu. Fluorescenční mikroskopie je 

využívána nejen v chemii, ale i v medicíně a biologii [20]. 

2.5.4.1 Fluorescence 

Fluorescence patří mezi luminiscenční jevy, při kterých dochází k emisi záření hmotou při deexcitaci. 

Zdrojem excitace je světelná energie. Fotony vyzářené při deexcitaci mají nižší energii a vyšší 

vlnovou délku než mělo záření excitující [16]. Fluorescence má krátký dosvit a po ukončení excitace 

odeznívá velmi rychle. Doba života fluorescence je průměrný čas od excitace po návrat elektronu do 

základního stavu a pohybuje se v nanosekundách [17]. 

Molekula absorbuje určité kvantum světelné energie, dojde k excitaci, při níž dochází k přechodu 

vazebných případně nevazebných elektronů do protivazebných molekulových orbitalů. Elektrony 

přejdou z hladiny základního singletového stavu S0 na vyšší vibrační hladinu excitovaného 

singletového stavu S1 (při dostatečné energii záření do S2). Poté dochází k vibrační relaxaci na nejnižší 

vibrační hladinu excitovaného stavu, přičemž je vyzařována tepelná energie, poté následuje deexcitace 

a elektron se vrací na jednu z vibračních hladin základního stavu, tento přechod (z S1 do S0) může být 

doprovázen emisí fotonu 17]. Celou situaci názorně ilustruje Jablonského diagram Obrázek 6. 

 
Obrázek 6: Jablonského diagram, vytvořeno podle [16] 

Mírou intenzity fluorescence je kvantový výtěžek fluorescence F  definovaný jako podíl počtu 

zářivých kvant soustavou absorbovaných N a počtu kvant vyzářených FN  [16]: 

 
N

NF
F  . (6)  

Excitační a emisní spektra organických molekul jsou mnohdy zrcadlově symetrická, neboť absorpce 

a emise z odpovídajících vibračních hladin mají stejnou relativní pravděpodobnost. Maximum 

emisního spektra je v důsledku nezářivých přechodů posunuto oproti maximu spektra excitačního 

směrem k větším vlnovým délkám, toto posunutí se nazývá Stokesův posun [17]. 
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2.5.4.2 Autofluorescence 

Některé přirozeně se vyskytující látky, jako jsou například: chlorofyl, chitin, flaviny, karotenoidy, 

redukované koenzymy NAD(P)H i některé proteiny vykazují po ozáření světlem o vhodné vlnové 

délce fluorescenci, tento jev se nazývá autofluorescence [21]. Autofluorescenci po excitaci 

ultrafialovým světlem vykazuje většina tkání rostlin i zvířat. Autofluorescence může být pro nás 

pozitivním jevem, je-li to vlastnost, kterou chceme studovat, nebo naopak jevem negativním, když 

svou intenzitou překrývá jinou vlastnost a představuje nežádoucí pozadí či šum [20]. 

V buňkách kvasinek autofluorescenci vykazují jak karotenoidy, tak i molekuly redukovaných 

koenzymů NAD(P)H a cytochromy. Karotenoidy mají široké spektrum absorpčních a emisních 

vlastností, redukované koenzymy NADH a NADPH absorbují při 340 nm a emitují záření se 

spektrálním maximem při 460 – 480 nm. [22] Velké množství molekul redukovaných koenzymů se 

nachází na poblíž vnitřní membráně mitochondrií, kde se nachází enzymy dýchacího řetězce [20]. 

 Fluorescence Lifetime Imaging (FLIM) 2.5.5

Fluorescence zobrazování doby života je fluorescenční zobrazovací technika [20]. Obraz je vytvářen 

na základě měření doby života jednotlivých fluoroforů. Doba života fluorescence je definovaná jako 

průměrný čas, po který fluorofor setrvává v excitovaném stavu, než se vrátí zpět do stavu základního 

a je charakteristická pro každou látku [21]. Měření doby fluorescence má tu výhodu, že není ovlivněno 

koncentraci fluoroforu, fluktuacemi excitační energie, absorpcí vzorkem nebo fotovybělováním. Jsou 

však ovlivněny vlastnostmi prostředí jako je pH, teplota, koncentrace kyslíku a struktura molekul 

a jejich vzájemné interakce [20]. 

Znalost doby života lze využít ke snímání prostředí, detekci molekulárních interakcí a konformačních 

změn, k rozlišení několikanásobných značek nebo měření koncentrace intracelulárních iontů, 

k charakterizaci tkání podle autofluorescence, k charakterizaci a kontrole kvality nových materiálů 

nebo může poskytnout informaci o lokálním prostředí fluoroforu, založené na změnách jeho doby 

života. Technikou FLIM je možné rozlišit místa se stejnou intenzitou fluorescence, ale různou dobou 

života a identifikovat jednotlivé fluorofory [21]. 

Doba života fluorescence se stanovuje měřením časové domény, k excitaci fluoroforu se používá 

pulzní světlo (laser) a doba života fluorescence se pak stanoví počítáním fotonů metodou TCSPC [21]. 

Intenzita fluorescence I  se v čase mění a to podle závislosti:  

 


t

eItI


 0)(
 (7), 

kde 0I  je počáteční intenzita fluorescence, t  čas a   je doba života. Grafické znázornění této 

závislosti se nazývá křivkou vyhasínání [21]. 

Měření dob života fluorescence v buňkách kvasinek lze s úspěchem využít k zobrazení a lokalizaci 

některých buněčných organel, chemických látek a struktur, které fluorescenci vykazují.  V buňkách 

červených kvasinek lze fluorescenci pozorovat u jednotlivých karotenoidů, koenzymů a cytochromu c.  

 Time-Correlated Single Photon Counting (TCSPC) 2.5.6

Ke stanovení doby života fluorescence se využívá metoda časově rozlišeného čítání fotonů TCSPC, 

kdy měříme čas od excitace vzorku laserovým pulzem po dopad emitovaného fotonu na detektor. Toto 

měření se mnohokrát zopakuje, výsledkem je histogram mapující výskyt emise fotonů v čase po 

excitačním pulzu [23] [21]. 
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3 CÍL PRÁCE 

V rámci této bakalářské práce byly řešeny následující dílčí úkoly: 

1. Rešerše zaměřená na procesy probíhající v jednotlivých fázích růstu mikroorganismů. 

2. Optimalizace metod pro sledování morfologie a metabolické aktivity kvasinek v průběhu kultivace.  

3. Stanovení vybraných charakteristik karotenogenních kvasinek v průběhu růstu. 

4. Vyhodnocení a diskuse výsledků. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité chemikálie 

 Chemikálie použité pro kultivaci kvasinek 4.1.1

kvasničný autolyzát, Himedia (Indie) 

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

síran amonný p.a., Lach-Ner s. r. o. (ČR) 

dihydrogenfosforečnan draselný p. a., Lach-Ner s. r. o. (ČR) 

síran hořečnatý heptahydrát p. a., Lach-Ner s. r. o. (ČR) 

močovina, Lach-Ner s. r. o. (ČR) 

agar, Lach-Ner s. r. o.  (ČR) 

pepton, Sigma-Aldrich s. r. o. 

 Chemikálie použité pro izolaci a analýzu karotenoidů 4.1.2

chloroform p.a., Lach-Ner s. r. o. (ČR) 

methanol p.a., Lach-Ner s. r. o. (ČR) 

methanol pro HPLC, Sigma-Aldrich s. r. o. 

acetonitril pro HPLC, Sigma-Aldrich s. r. o. 

hydroxid draselný p. a., Lach-Ner s. r. o. (ČR) 

β-Carotene standard, Sigma-Aldrich s. r. o. 

coenzyme Q10 standard, Sigma-Aldrich s. r. o. 

astaxanthin standard, Sigma-Aldrich, s. r. o. 

 Chemikálie použité pro fluorescenční mikroskopii 4.1.3

agarosa, Sigma-Aldrich s. r. o. 

nilská červen (Nile Red, eBiosciences, USA) 

4.2 Přístroje a pomůcky 

 Přístroje a pomůcky pro kultivaci kvasinek 4.2.1

analytické váhy Boeco (SRN) 

třepačka IKA Yellow Line (SRN 

centrifuga Boeco U-32R (Germany) 

spektrofotometr VIS, Helios δ, Unicam (UK) 

fluorescenční mikroskop LABOMED 

box Aura mini 

sonikátor Powersonic PS 02000 

 Přístroje a pomůcky pro izolaci a analýzu vybraných látek 4.2.2

filtry pro HPLC, PRE-CUT, Altech (GB) 

vakuová odparka RV 06, IKA (SRN) 

mikroskop MicroTime 200, PicoQuant (SRN) s vyhodnocovacím systémem SymPhoTime 

sestava pro HPLC/PDA: 

Sestava HPLC/MS Thermo Fischer Scientific (USA) 

termostat LC0, Column Oven ECOM (ČR) 

detektor PDA – PDA Plus Detector, Finnigan SURVEYOR 

pumpa MS Pump Plus, Finnigan SURVEYOR 

kolona Kinetex C18, 5 μm, 4,6 150 mm 

držák předkolony Phenomenex KJ0 – 4282 ECOM (ČR) 

předkolona Phenomenex C18 AJ0 - 4287 
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4.3 Mikroorganismy 
Pro kultivaci byly vybrány následující mikroorganismy: 

Rhodotorula glutinis CCY 20-2-26 

Sporobolomyces shibatanus CYY 19-20-3 

Phaffia rhodozyma CCY-77-1 

4.4 Kultivace kvasinek 
Vybrané druhy kvasinek byly kultivovány submerzně na glukozovém médiu za stálého třepání 

(90 RPM) a osvětlení při laboratorní teplotě. Kultivace zahrnovala 3 stupně: první fází byla kultivace 

buněk na pevném YPD médiu, v druhé fázi byly buňky z YPD média přeočkovány do inokulačního 

média (vždy 5 kliček do 40 ml média) a po 24 hodinách byly buňky přeočkovány do produkčního 

média v objemovém poměru 1:5. Složení YPD, inokulačního a produkčního média je uvedeno 

v následujících tabulkách. V průběhu kultivace byly pravidelně odebírány vzorky pro analýzu 

biomasy, karotenoidů a lipidů a rovněž pro fluorescenční mikroskopii. 

Tabulka 1: Složení pevného YPD média 

složka množství [g/l vody] 

kvasničný extrakt 10 

pepton 20 

glukóza 20 

agar 20 

 

Tabulka 2: Složení inokulačního média 

složka  množství [g/l vody] 

(NH4)2SO4 5 

KH2PO4 5 

MgSO4.7H2O 0,696 

kvasničný extrakt 7 

glukóza 40 

 

Tabulka 3: Složení produkčního média 

složka  množství [g/l vody] 

(NH4)2SO4 4 

KH2PO4 4 

MgSO4.7H2O 0,696 

glukóza 30 

Při kultivaci kvasinky Phaffia rhodozyma byla jak do produkčního tak do inokulačního média přidána 

močovina v koncentraci 3,5 g/l. 
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4.5 Růstové křivky 
Růstové křivky jednotlivých mikroorganismů byly vytvořeny jako závislost množství biomasy na 

době kultivace. Biomasa byla stanovena gravimetricky. V přesně určených časových intervalech bylo 

z kultury kvasinek odebíráno vždy 10 ml vzorku, odebraná suspenze byla po dobu 3 minut 

centrifugována při 4500 RPM. Pelet buněk byl poté promyt destilovanou vodou a opět odstředěn, 

promývání bylo vždy 2 krát zopakováno kvůli důkladnému odstranění média. Nakonec byl vzorek na 

předem zvážené misce umístěn do sušárny a sušen při teplotě 78 °C po dosažení konstantní změny 

hmotnosti. Ve stejných časových intervalech byla také spektrofotometricky stanovována optická 

hustota vzorku při vlnové délce 630 nm. Přitom bylo voleno takové zředění, aby hodnota absorbance 

pohybovala v rozmezí 0,1 až 0,8. 

Průběžně podle časového schématu byly také odebírány vzorky 10 ml pro stanovení lipidů, 

karotenoidů, ergosterolu a koenzymu Q. 

4.6 Izolace a analýza karotenoidů 
Izolace karotenoidů jakožto nepolárních látek je založena na extrakci do nepolárního rozpouštědla 

(chloroformu), pro jejich analýzu pak byla použita vysokoúčinná kapalinová chromatografie. 

 Izolace karotenoidů 4.6.1

Uložené vzorky byly rozmraženy a zcentrifugovány (5 min, 4500 rpm), sediment byl rozsuspendován 

v 5 ml Folchova činidla (směs chloroform – methanol v poměru 2:1), a směs byla 30 minut 

vortexována. Po 30 minutách byl obsah zkumavek přelit do čistých centrifugačních zkumavek. Vzorek 

byl ještě jednou promyt 2 ml Folchova činidla a oba extrakty byly spojeny. K extraktu byly přidány 

2 ml vody pro vytvoření fáze. Vzorky byly následně 1 minutu centrifugovány při 6500 rpm. Spodní 

vrstva byla přepipetována do baňky a odpařena na vakuové odparce. Takto připravený karotenoidový 

film byl rozpuštěn ve 2 ml chloroformu a přefiltrován do zkumavky typu Eppendorf. 

 Analýza karotenoidů 4.6.2

Analýza karotenoidů byla provedena na kapalinovém chromatografu s PDA detektorem. Průtok 

mobilní fáze o složení acetonitril : methanol : chloroform v poměru 16 : 3 : 1 byl zvolen 1,0 ml/min. 

Eluce byla izokratická. Separace byla provedena na nepolární nerezové koloně Kinetex C18 

s předkolonou. Prostor kolony byl temperován na 45 °C. Vzorek byl dávkován přes dávkovací smyčku 

o objemu 20 μl. Detekce byla prováděna spektrofotometricky pomocí PDA detektoru pro 3 kanály 

vlnových délek: 445 nm, což představuje maximum absorpce karotenoidů, 285 nm, což je maximum 

absorpce ergosterolu, a 275 nm, což odpovídá maximu absorpce koenzymu Q. Naměřená data byla 

zpracována v programu Xcalibur na základě porovnání se spektry a retenčními časy získanými 

proměřením standardů ergosterolu, β-karotenu a ubichinonu. Dále byla určena celková koncentrace 

karotenoidů ve vzorku.  

Pro kvantitativní stanovení obsahu jednotlivých metabolitů byly vytvořeny kalibrační křivky standardů 

β-karotenu, ergosterolu, koenzymu Q a astaxanthinu. Stanovení celkového obsahu karotenoidů 

(s výjimkou astaxanthinu u P. rhodozyma) bylo provedeno podle kalibrační křivky β-karotenu, neboť 

standardy ostatních karotenoidů jsou komerčně nedostupné. Stanovení je takto možné provést díky 

podobné struktuře látek. 
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4.7 Izolace a analýza lipidů 
Z chloroformových vzorků připravených pro HPLC analýzu karotenoidů bylo pro analýzu lipidů 

odebráno vždy po 500 μl. Analýza lipidů byla provedena na plynovém chromatografu. Pro analýzu 

musely být extrahované lipidické látky ve vzorcích transesterifikovány, aby byly převedeny na těkavé 

methylestery mastných kyselin. 

Vzorky pro GC analýzu byly připraveny metodou transesterifikace lipidů. Do skleněné vialky bylo 

k 4,5 ml hexanu a 500 μl 2 M roztoku hydroxidu draselného v methanolu odpipetováno 500 μl vzorku 

přichystaného pro analýzu HPLC. Směs byla 8 minut důkladně protřepávána a poté ponechána 10 

minut v klidu. Uvnitř vialky došlo k vytvoření dvou fází. Z horní hexanové části obsahující 

methylestery mastných kyselin byl pro analýzu GC odpipetován vždy 1 ml. 

Pro vlastní analýzu byl použit plynový chromatograf s automatickým dávkovačem a plamenově 

ionizačním detektorem. Analýza proběhla na koloně ZB-WAXplus délky 30 m za podmínek 

uvedených v Tabulka 4: Podmínky analýzy na plynovém chromatografu. Získaná data byla 

vyhodnocena v programu ThermoXcalibur a Ms Excell. 

 

Tabulka 4: Podmínky analýzy na plynovém chromatografu 

rozpouštědlo hexan GC kvality 

nosný plyn dusík 30 ml/min 

teplotní program 5 minut 60 stupňů 

1. rampa 12 °C/min do 200 °C po 10 min 

2. rampa 5 °C/min do 220 °C po 15 min 

3. rampa 10 °C/min do 240 °C s výdrží 2 minut 

pomocný plyn vodík 35 ml/min, vzduch 350 ml/min 

FID teplota 275 °C 

čas analýzy  60 min 

 

4.8 FLIM analýza 
Vzorky pro analýzu fluorescenčním mikroskopem byly odebírány v pravidelných intervalech podle 

časového rozvrhu. Vzorek byl sledován pod fluorescenčním mikroskopem MicroTime 200, jako 

excitační zdroj byl zvolen laser s vlnovou délkou 470 nm s horizontální polarizací. 

Z každého odběru byly připraveny 2 typy vzorků:  

Při sledování vlastní autofluorescence kvasinek byla na podložní sklíčko nanesena kapka odebrané 

suspenze buněk a ta byla zafixována 2% roztokem agarosy. Autofluorescence buněk byla sledována na 

detektoru 1 s emisním filtrem FF01‒520/35.  

Do druhé sady vzorků bylo k suspenzi buněk přidáno lipofilní barvivo Nilská červeň (1mg/ml 

v acetonu), kvůli lepšímu zobrazení a odlišení lipidických granulí uvnitř kvasinek. Fluorescence buněk 

s přídavkem Nilské červeně byla sledována paralelně na detektorech 1 a 2, u detektoru 2 byl použit 

emisní filtr MQ690/70M.  



23 

 

5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Růstové charakteristiky 
Pro každou z kultivovaných kvasinek byla sestavena růstová křivka, jako závislost množství biomasy 

na čase v průběhu kultivace. Na všech grafech jsou patrná dvě maxima. Tento jev se nazývá diauxie 

a byl pozorován už v předchozích pracích [24]. Kvasinka kultivovaná v glukózovém médiu totiž 

nejdříve utilizuje glukózu (jako zdroj energie na zpracování méně náročný) a poté v okamžiku poklesu 

hladiny glukózy v mediu přejde do druhé lag-fáze, syntetizuje enzymy potřebné pro zpracování 

složitějšího zdroje energie a začíná spotřebovávat endogenní substráty (lipidy) [1].  

 Růstová křivka Rhodotoruly glutinis CCY 20-2-26 5.1.1

Z naměřených dat lze usuzovat, že lag-fáze u kvasinky Rhodotorula glutinis probíhá velmi rychle 

během prvních 2 hodin kultivace, následuje první exponenciální fáze s maximem ve 13. hodině, potom 

se přírůstek biomasy zpomalí, pravděpodobně důsledkem limitace kultury glukózou a nutností 

připravit enzymatický aparát pro zpracování složitějších substrátů. Kvasinka poté prochází druhou lag-

fází, ve 25. hodině ale opět začíná narůstat biomasa a ve 39. hodině kvasinka dosahuje druhého 

exponenciálního maxima. Do stacionární fáze kultura přechází kolem 40. hodiny kultivace. 

 

Obrázek 7: Růstová křivka kvasinky Rhodotorula glutinis 

 Růstová křivka Sporobolomyces shibatanus CCY 19-20-3 5.1.2

Růstová křivka kvasinky Sporobolomyces shibatanus vykazuje z počátku nárůst biomasy, mezi 6. a 9. 

hodinou kultivace pravděpodobně probíhala první exponenciální fáze, která v 9. hodině kultivace 

vyvrcholila. Poté se nárůst biomasy zpomalil (probíhala druhá lag-fáze), druhá exponenciální fáze 

nastala mezi 38. a 49. hodinou (druhé maximum exponenciální fáze), po 50. hodině kvasinka přešla do 

fáze stacionární. 

 
Obrázek 8: Růstová křivka kvasinky Sporobolomyces shibatanus 
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 Růstová křivka kvasinky Phaffia rhodozyma CCY 77-1 5.1.3

Růstová křivka naměřená pro kvasinku Phaffia rhodozyma, ukazuje, že prvních 6 hodin kultivace 

odpovídá lag-fázi, následuje první exponenciální fáze, která dosahuje maxima v 9. hodině kultivace, 

potom se na čas nárůst biomasy zpomalí a mezi 37. a 49. hodinou kultivace probíhá druhá 

exponenciální fáze. Po 50. hodině kvasinka přechází do fáze stacionární. Ve srovnání s ostatními 

druhy vykazuje Phaffia rhodozyma výrazně vyšší nárůst biomasy. 

 

 
Obrázek 9: Růstová křivka kvasinky Phaffia rhodozyma 

Nejvyšší produkce biomasy byla pozorována u kvasinky Phaffia rhodozyma (14,60 g/l), která do 

stacionární fáze přecházela s 3,5 krát vyšší produkcí biomasy než Rhodotorula glutinis (4,16 g/l) a 1,5 

krát vyšší než Sporobolomyces shibatanus (9,96 g/l). U všech měřených druhů byla také 

pozorovatelná diauxie. Tabulky s naměřenými hodnoty absorbance a množství biomasy pro jednotlivé 

druhy kvasinek jsou uvedeny v příloze 2. 
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5.2 Produkce vybraných metabolitů kvasinkami 
V průběhu kultivace byly podle časového schématu (vizte Příloha 2) odebírány vzorky pro sledování 

vybraných metabolitů jednotlivými druhy kvasinek. Analýza byla provedena metodou HPLC s PDA 

detekcí. Byla sledována produkce β-karotenu dále obsah celkových karotenoidů, ergosterolu 

a koenzymu Q. Získané výsledky byly vyneseny do sloupcových grafů pro každý druh kvasinek 

zvlášť, grafy obsahují pouze informace získané analýzou vzorků z produkčního media, konkrétní 

vypočítané hodnoty (jak pro produkční tak i pro inokulum) jsou potom uvedeny v tabulkách v sekci 

příloh (Příloha 2). 

β-karoten tvoří u všech druhů kolem 40 % z celkového množství karotenoidů (46 % u Rhodotorula 

glutinis, 41 % u Sporobolomyces shibatanus a 42 % u kvasinky Phaffia rhodozyma). Nejvyšších 

hodnot produkce β-karotenu bylo dosaženo při kultivaci kvasinky Phaffia rhodozyma, která v 56. 

hodině vykazovala 665,68 μg na 1 g sušiny. Je pravděpodobné, že produkce karotenů by ve 

stacionární fázi ještě vzrostla, neboť karotenoidy jsou sekundárními metabolity. Jejich produkce je 

nejvyšší právě ve fázi stacionární. 

Produkce ergosterolu byla u všech sledovaných kvasinek přibližně vyrovnaná. U všech pozorovaných 

druhů je ale patrný pokles jeho množství v okamžiku, kdy kultura vstoupí do stacionární fáze. Toto je 

způsobeno faktem, že ve stacionární fázi nedochází již k tak intenzivnímu dělení a syntéze buněčných 

membrán, pro něž je ergosterolu zapotřebí a jeho syntéza tak klesá. Množství posledního studovaného 

metabolitu, koenzymu Q, se po celou dobu kultivace nemění a jen mírně stoupá zároveň s nárůstem 

biomasy, což naznačuje vyšší aktivitu dýchacího řetězce při intenzivním buněčném dělení. 

 Produkce vybraných metabolitů kvasinkou Rodotorula glutinis 5.2.1

Obsah β-karotenu je po celou dobu kultivace poměrně vyrovnaný a kolísá kolem hodnoty 220 μg/g 

sušiny. Celkový obsah karotenoidů v průběhu kultivace roste, přičemž β-karoten představuje v prvních 

6 hodinách 80 % celkových karotenoidů, potom jeho podíl klesá k 50 % a okolo této hodnoty se 

pohybuje až do 39 hodiny, kdy jeho relativní zastoupení klesá k 30 %. Na počátku kultivace tedy 

kvasinky pravděpodobně syntetizují hlavně β-karoten jako svůj základní pigment a s postupem času 

pak vzrůstá podíl ostatních syntetizovaných pigmentů. Z důvodu nedostupnosti standardů ale nebylo 

možné tyto pigmenty specifikovat a stanovit. Z literatury he známo, že se s vysokou pravděpodobností 

jedná o oxidované deriváty, zejména torule a torularhodin [10]. Hladina koenzymu Q po celou dobu 

kultivace mírně narůstá (na konci kultivace bylo zjištěno 4,5 μg/g sušiny oproti počátečním 2,30 μg/g 

sušiny). Množství ergosterolu se v průběhu kultivace zdvojnásobilo (ve 3. hodině vzorek obsahoval 

895,80 μg/1 g sušiny na konci kultivace už 1623,96 μg/g sušiny). 

 
Obrázek 10: Grafické znázornění produkce metabolitů R. glutinis 
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 Produkce vybraných metabolitů kvasinkou Sporobolomyces shibatanus 5.2.2

Produkce karotenoidů při kultivaci kvasinky Sporobolomyces shibatanus kolísala. Od počátku 

kultivace až do 13 hodiny se obsah karotenoidů v buňkách zvyšoval k hodnotě 600 μg/g sušiny. Ve 

vzorku odebraném ve 24 hodině bylo ale zjištěno pouze 325 μg/g sušiny, což je téměř 57% pokles. 

K tomuto poklesu došlo přes noc, kdy nebyly prováděny odběry vzorků, a proto nemůže být vývoj 

produkce karotenoidů mezi 13. a 24. hodinou podrobněji popsán. (Tento pokles rovněž může být 

způsoben chybou v extrakci nebo následné analýze. Stejně tak tomu je i u odběru ve 32. hodině.). 

Celkové množství karotenoidů v poslední hodině kultivace vzrostlo na 890 μg/g sušiny. Obsah 

ergosterolu v průběhu kultivace narůstá, množství koenzymu Q se v průběhu kultivace zvyšuje jen 

mírně. 

 
Obrázek 11: Grafické znázornění produkce metabolitů S. shibatanus 

 Produkce vybraných metabolitů kvasinkou Phaffia rhodozyma 5.2.3

Hlavními pigmenty kvasinky Phaffia rhodozyma jsou β-karoten a astaxanthin. Z naměřených dat 

plyne, že β-karoten zaujímá v průměru 42 % celkového množství produkovaných pigmentů, 

astaxanthin 1,5 %. Množství β-karotenu po celou dobu kultivace mírně narůstá, množství astaxanthinu 

se pohybuje kolem 16 μg/g sušiny. Hladiny ergosterolu a koenzymu Q jsou po celou dobu kultivace 

vyrovnané. 

 
Obrázek 12: Grafické znázornění produkce metabolitů P. rhodozyma 
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5.3 Produkce lipidů 
Lipidy kvasinkám slouží jako zásobní zdroj energie, zpočátku kultivace buňka jako zdroj energie 

utilizuje glukózu z média a v buňkách převládají anabolické dráhy, syntéza lipidů začíná ke konci 

exponenciální fáze a vrcholí ve fázi stacionární, kdy se lipidy v buňce kumulují [25]. Tento jev byl 

pozorován při všech třech kultivacích. Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v Tabulka 5. 

Podle růstové křivky dosáhla kvasinka R. glutinis maxima první exponenciální fáze ve 13. hodině a od 

této hodiny také pomalu narůstal podíl lipidů v sušině. Maximum druhé exponenciální fáze bylo v 39. 

hodině a kultura potom přešla do fáze stacionární, s tím se rychle zvyšoval i obsah lipidů. Stejně tak je 

tomu i u kvasinek S. shibatanus a P. rhodozyma, které mají první maximum v 9. hodině a druhé kolem 

39. hodiny.  

Skutečnost, že hodnoty naměřené v 3., 6. a 9. hodině této teorii neodpovídají, může být vysvětlena 

metodou kultivace. Před přeočkováním do produkčního média totiž kvasinky rostly v inokulu a už tam 

mohly syntetizovat lipidy, které si pak s sebou při očkování „přinesly“ do média produkčního.  

Největší schopnost produkovat lipidy vykázala kvasinka Rhodotorula glutinis. Na konci kultivace 

(v 56. hodině) lipidy představovaly 12 % sušiny buňky. Toto množství ale neodpovídá teorii, kde je 

tato kvasinka řazena mezi oleogenní a obsah lipidů by měl představovat až 70 % [10]. To může být 

způsobeno jednak tím, že měření probíhalo pouze do rané stacionární fáze a lze tedy předpokládat, že 

obsah lipidů v buňce by se nadále zvyšoval, a jednak použitou transesterifikační metodou, která je sice 

rychlá, ale nedostačující. Účinnost transesterifikace by v budoucnu mohla být zlepšena zvýšením času, 

který je jí věnován a jejím provedením při vyšší teplotě než je teplota laboratorní.  

Z analýzy profilů spekter mastných kyselin je možno usoudit, že na počátku kultivace byly 

v kvasinkách přítomny pouze základní mastné kyseliny (palmitová, olejová a stearová), v průběhu 

kultivace se ale profil a rozmanitost mastných kyselin. Počet nasycených a nenasycených mastných 

kyselin je přibližně vyrovnaný. Nejvíce zastoupenými kyselinami byly kyseliny palmitová a olejová. 

Tabulka 5: Produkce lipidů jednotlivými druhy kvasinek v závislosti na době kultivace 

t [h] 
Rhodotorula glutinis Sporobolomyces shibatanus Phaffia rhodozyma 

lipidy [g/l] % v sušině lipidy [g/l] % v sušině lipidy [g/l] % v sušině 

3 0,0456 9,5002 0,2158 29,0437 0,1221 16,2768 

6 0,0039 0,2299 0,2533 32,8904 0,8558 18,5843 

9 0,2085 1,5838 0,3176 12,0568 0,7678 9,0835 

13 0,0045 0,1896 0,0189 1,7026 0,0725 3,1126 

24 0,0220 0,8608 0,0790 4,5421 0,0442 1,2489 

32 0,0052 0,1591 0,2248 9,7299 1,1386 26,1142 

39 0,0566 1,4891 0,0985 3,2603 0,7712 16,1339 

48 0,1691 4,4395 0,3742 4,2142 1,7621 13,1109 

56 0,4953 11,9062 0,2550 2,5606 1,4396 10,2389 
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5.4 Fluorescenční mikroskopie  
Všechny vzorky byly proměřeny metodou FLIM při excitaci laserem s vlnovou délkou 470 nm, 

frekvencí pulzů 80 Hz a časem pobytu 2 ms/pixel na přístroji MicroTime (PicoQuant). Pro každý 

vzorek byly pořízeny 2 – 3 snímky s rozlišením 228228. Z naměřených vyhasínacích křivek byly 

pak v programu SymPhoTime vypočteny doby života jednotlivých fluoroforů. 

Na základě údajů nalezených v literatuře [20], [21], [23] a experimentů s modelovými systémy (které 

byly provedeny Bc. Martinem Vaňkem), bylo provedeno rozřazení naměřených dob života 

karotenoidů do skupin označených jako Karotenoidy I – IV podle následující tabulky (viz Tabulka 6). 

Skupina označená jako Karotenoidy I reprezentuje formu karotenoidů vyskytující se v membránách 

buněk, nese spojitost s mírou jejich rigidity a odpovídá nejdelším dobám života. Nejkratší doby života 

reprezentují Karotenoidy II, pravděpodobně se jedná o karotenoidy volně v roztoku uvnitř micel. 

Karotenoidy III a IV představují transportní váčkovou formu. 

Tabulka 6: Rozdělení forem karotenoidů podle naměřených dob života 

 doba života předpokládaný fluorofor 

Karotenoidy I 2 – 4 ns nejdelší doby života, karotenoidy v membránové formě 

Karotenoidy II 1 – 300 ps nejkratší doby života, karotenoidy volně v roztoku 

Karotenoidy III 0,2 – 0,5 ns karotenoidy v micelární formě, transportní váčky 

Karotenoidy IV 1 – 1,2 ns  další váčková/lipozomální forma karotenoidů 

Koenzymy 0,45 – 1,4 ns koenzymy NAD(P), NAD(P)H 

U všech experimentů byly sledovány jak doby života, tak i amplitudy, což umožnuje srovnání 

naměřených hodnot nejen mezi jednotlivými měřeními této konkrétní kultivace, ale také mezi zcela 

různými kultivacemi. Naměřené hodnoty amplitud jsou vždy vztaženy na celkovou dodanou světelnou 

energii (výkon laseru vynásobený časem snímkování) a na počet buněk, které byly na snímku 

zachyceny. Jednotkou takto vyjádřené amplitudy je potom 1 kCnts/μWs/cell, kde kCnts 1 odpovídá 

1000 fotonům dopadnuvším na detektor. 

K vyhodnocení pořízených snímků byly využity i v literatuře nalezené doby života jednotlivých látek, 

nalezené údaje jsou uvedeny v Tabulka 7. 

Tabulka 7: Doby života vybraných látek, tabulka vytvořena podle [26], [27], [28], [29] 

 τ1 [ns] τ2 [ns] 

NAD 0,55 – 0,65 3,5 – 4,5 

NADP 0,60 – 0,70 4,0 – 4,8 

NADH 0,50 – 0,60 1,4 – 2,0 

NADPH 0,45 – 0,60 1,4 – 2,2 

FAD 0,08 7 

cytochrom c 0,3 – 2,9 - 

β-karoten 8,4± 0,6 - 

torulen 2,84 ± 0,16 - 

torularhodin 3,25 ± 0,07 - 
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 FLIM snímkování v průběhu kultivace kvasinky Rhodotorula glutinis 5.4.1

Doby života (Obrázek 13) membránové formy karotenoidů označené jako Karotenoidy I jsou na 

počátku kultivace poměrně vyrovnané a pohybují se kolem 3 ns, po 28. hodině kultivace se zvýší 

k 3,9 ns a tato hodnota se poté již nemění. Vzrůst doby života membránové formy karotenoidů by 

mohl ukazovat na zvýšení rigidity buněčné membrány a může souviset například s přizpůsobováním 

buňky prostředí, uzavíráním buňky před nepříznivým okolím. 

Granulová forma karotenoidů, Karotenoidy II, byla zachycena pouze v prvních 30 hodinách kultivace, 

přitom jejich doba života mírně vzrůstá od 10 ps po 16 ps v 28. hodině. Vzrůstání dob života může 

znamenat zvětšení obsahu granulí a snížení viskozity. Karotenoidy III byly oproti tomu pozorovány až 

v druhé polovině kultivace, kdy pravděpodobně dochází k intenzivnímu transportu lipidů v buňkách 

a tvorbě tzv. lipid bodies [25]. 

Doby života Koenzymů zpočátku oscilují kolem 0,5 ns, po 15 hodině kultivace, ale doba života klesá 

k 0,2 ns a po 32. hodině kultivace se opět zvyšuje až k 1,4 ns a kolem této hodnoty už zůstává. Je 

ovšem otázkou zda na grafu označeném jako Koenzymy jsou skutečně zachyceny pouze doby života 

koenzymů. Doba života Koenzymů se totiž podle nalezených zdrojů pohybuje v rozmezí 0,4 – 1,4 ns 

a v horní části se překrývá s dobou života Karotenoidů IV (doby života 1 – 1,2 ns). Každopádně na 

grafu je patrné zvýšení dob života, což může odpovídat zvýšení poměru NAD/NADH a tedy vyššímu 

zastoupení oxidované formy. Okamžik, kdy je oxidovaná forma v nadbytku, znamená, že v buňkách 

převládají oxidační (katabolické) procesy probíhající za účelem získání energie. Naproti tomu pokles 

dob života koenzymů v 15. hodině vypovídá o vyšší hladině redukované formy, v těchto okamžicích 

v buňkách převažovaly děje anabolické (biosyntetické).  

Na grafu závislosti amplitudy na průběhu kultivace (Obrázek 14) lze pro první formu Karotenoidy I 

pozorovat konstantní hodnoty amplitudy pohybující se kolem hodnoty 0,00025 kCnts/μWs/cell. 

U granulové formy Karotenoidy II amplitudy zpočátku kultivace (prvních 10 hodin) kolísají kolem 

hodnoty 5 kCnts/μWs/cell, poté se prudce zvyšují až k 20 kCnts/μWs/cell v 28 hodině. Toto zvýšení 

koreluje s druhou lag-fází. Hladina váčkové formy Karotenoidy III byla zaznamenána až ke konci 

kultivace a je téměř konstantní. To může ukazovat na skutečnost, že buňky v druhé polovině kultivace 

kumulují lipidy v granulích, naměřené hodnoty amplitud pro Karotenoidy II jsou ale zatíženy poměrně 

velkou nejistotou, takže s jistotou tak usuzovat nelze. Pro tuto hypotézu ale svědčí i snímky pořízené 

v průběhu kultivace (Obrázek 16), na nichž je pozorovatelný nárůst počtu i intenzity fluorescence 

lipidických granulí 
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Obrázek 14: Grafické znázornění vývoje amplitud v průběhu kultivace kvasinky R. glutinis 

Obrázek 13: Grafické znázornění naměřených dob života v průběhu kultivace kvasinky R. glutinis 
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Graf relativního zastoupení jednotlivých forem karotenoidů podle amplitudy (Obrázek 15) ukazuje, že 

majoritní podíl představují Karotenoidy typu II přítomné v lipidických granulích. Jejich podíl se 

zpočátku kultivace pohybuje stabilně kolem 90 %, oproti tomu procentuální zastoupení Karotenoidů I. 

typu v průběhu kultivace značně kolísá, ale nepřesahuje hodnotu 0,5 %. Kolísání hodnot je způsobeno 

skutečností, že ne vždy byly ve vzorcích nalezeny všechny tři spécie. 

 
Obrázek 15: Graf ukazující relativní zastoupení jednotlivých forem fluoroforů v průběhu kultivace, pro 

Karotenoidy typ I byla vytvořena vedlejší osa y. 

V průběhu všech měření byly pořizovány snímky buněk, na následujícím obrázku (Obrázek 16) je 

uveden výběr 12 snímků napříč dobou kultivace. Na snímcích jsou viditelné oblasti buněk, které 

vykazovaly fluorescenční vlastnosti. Dobře jsou vidět jak membrány buněk obsahující formu 

Karotenoidy I, tak i vnitřní části buněk, kde mohou být pozorovány jak lipidická granula, uvnitř buněk 

je možno na některých snímcích pozorovat membránové intracelulární útvary jako je například 

endoplazmatické retikulum či Golgiho aparát, které jsou označeny fluorescencí z karotenoidů 

i koenzymů. Tmavá místa uvnitř buněk představují vakuoly a jádra, která jsou bez fluorescence.  

Už při zběžném srovnání snímků z počátku a konce kultivace je patrné, že v průběhu kultivace 

dochází k jakémusi světelnému zahuštění buněk, na prvních snímcích (cca do 24. hodiny) jsou ostře 

vidět hranice membrán, lipidických granulí i vnitrobuněčných struktur, postupem času ale dochází 

k naplnění celé buňky karotenoidy a koenzymy. 
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Obrázek 16: Snímky z průběhu kultivace kvasinky Rhodotorula glutinis , snímky vytvořeny v programu 

SymPhoTime pomocí funkce false-colour representation 
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 FLIM snímkování v průběhu kultivace kvasinky Sporobolomyces shibatanus 5.4.2

Grafy s přehledem dob života jednotlivých forem karotenoidů jsou uvedeny na obrázku (Obrázek 17). 

Doba života membránové formy karotenoidů (Karotenoidy I) vykazuje v prvních 9. hodinách 

kultivace nárůst (z 2,9 ns na 3,5 ns). Poté dojde k poklesu doby života na 3 ns a tato hodnota je 

udržována až do konce kultivace. V grafu je ještě patrný pokles mezi 15. a 24. hodinou, obě měření 

jsou ale zatížena chybou. Naměřená data ukazují na to, že rigidita membrány se během kultivace příliš 

neměnila, zvýšené počáteční hodnoty mohou souviset s adaptací buněk na prostředí a pokles po 9. 

hodině koreluje s koncem první exponenciální fáze, následné snížení doby života odpovídá období, 

kdy se kvasinky musely opět přizpůsobit a aktivovat metabolické dráhy pro syntézu lipidů. 

Karotenoidy II zachycené v prvních 9 hodinách vykazují pokles dob života, ve 13. hodině doba života 

opět vzroste, intenzita fluorescence těchto látek je velmi nízká a v druhé polovině kultivace již 

prakticky nebyla zachycena. U některých vzorků byla zaznamenána i váčková transportní forma 

Karotenoidy IV. 

Doby života koenzymů se v prvních 15 hodinách kultivace drží kolem 1 ns, mezi 3. a 6. hodinou tato 

hodnota poklesla na 0,5 ns. Tento pokles předchází první exponenciální fázi, v této době v buňce 

pravděpodobně převládly anabolické děje. Ve 28. hodině byl zaznamenán další pokles doby života (na 

0,4 ns), od 28. po 36. hodinou doby života opět rostou, poměr NAD/NADH je tedy větší než jedna 

a v buňkách převládá katabolismus. Poslední pokles byl zaznamenán v 39 hodině, což podle růstové 

křivky odpovídá druhé exponenciální fázi. Od 48 hodiny doba života koenzymů opět narůstá. 
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Obrázek 17: Grafické znázornění naměřených dob života v průběhu kultivace kvasinky S. shibatanus 
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Vývoj amplitud je zachycen v grafech (vizte Obrázek 18). Amplitudy Karotenoidů I v první polovině 

kultivace oscilují, mezi 28. a 36. hodinou je patrný jejich nárůst a poté dochází k poklesu. Amplituda 

formy Karotenoidy II se v průběhu celé kultivace v podstatě zvyšuje, což ukazuje na zvyšování obsahu 

lipidických granulí, které můžeme pozorovat i na snímcích z kultivace.  

Amplitudy koenzymů se v prvních 15 hodinách kultivace drží na konstantní hodnotě, od 15. až po 28. 

hodinu rostou, ve 32. hodině jsou již zpět na hodnotě původní. Tento nárůst koreluje s nárůstem 

amplitud u Karotenoidů I. Obdobné podobnosti si lze všimnout i u znázornění dob života, a to nejen 

při kultivaci Sporobolomyces shibatanus, ale i kvasinky Phafia rhodozyma. Na základě těchto faktů je 

možno vyslovit tuto hypotézu. Když v buňce dochází k metabolické změně (metabolic switch), mění 

se i obsah karotenoidů v membránách a to tak, že při zvyšování dob života (Karotenoidů I 

i Koenzymů), roste poměr NAD/NADH, v buňkách převládají katabolické procesy a rigidita membrán 

roste. 

 

Obrázek 18: Grafické znázornění vývoje amplitud v průběhu kultivace S. shibatanus 

Na grafu relativního zastoupení jednotlivých forem (Obrázek 19) je vidět, že Karotenoidy II jsou už po 

10. hodině kultivace dominantní formou karotenoidů. Výše zmíněná korelace mezi průběhem křivek 

pro Karotenoidy I a Koenzymy je také patrná. Na počátku kultivace nebyly hodnoty Karotenoidů II 

detekovány (odpovídající hodnota 0 %), což vede k rozkolísání hodnot. 
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Obrázek 19: Relativní zastoupení Karotenoidů I a II při kultivaci S. shibatanus 

Změny ve vnitřním uspořádání kvasinek je možné pozorovat na snímcích pořízených v průběhu 

kultivace, vizte Obrázek 20. Už na počátku kultivace je v buňkách velké množství malých lipidických 

granulí obsahující karotenoidy. Lipidická povaha těchto útvarů byla potvrzena paralelním 

snímkováním s přídavkem nilské červeně. Dále jsou zde vidět vnitřní organely, membrána ohraničující 

buňku je zřetelná. S rostoucím časem kultivace dochází stejně jako u R. glutinis ke zvětšování granulí 

a akumulaci lipidů s karotenoidy, což se projevuje intenzivní fluorescencí celé buňky, tak, že organely 

a membrána už nejsou zřetelně rozlišitelné. 

   

   

   

Obrázek 20: Snímky z průběhu kultivace kvasinky Sporobolomyces shibatanus, snímky byly vytvořeny 

v programu SymPhoTime pomocí funkce false-colour representation 

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50

re
la

ti
vn

í z
as

to
u

p
en

í [
%

] 

t [h] 

Karotenoidy II

Karotenoidy I

koenzymy

0,75 h 3 h 3,75 h 

6 h 7,5 h 11 h 

11 h 15 h 24 h 



36 

 

 FLIM snímkování v průběhu kultivace kvasinky Phaffia rhodozyma 5.4.3

Karotenoidy I byly pozorovatelné po celou dobu kultivace, naměřené doby života (Obrázek 21) 

oscilují kolem 3 ns, což vypovídá o živých proměnách rigidity buněčné membrány. V prvních 9 

hodinách se doby života pohybují kolem 2,5 ns, potom ve 13. hodině dochází k zvýšení doby života na 

3,1 ns, mezi 13. a 24. hodinou doba života znovu klesá a od 24. hodiny se pomalu zvyšuje až k 3,6 ns 

(56. hodina), což naznačuje, že při přechodu do stacionární fáze došlo ke snížení propustnosti 

membrány. Pokles doby života mezi 13. a 24. hodinou ukazuje na snížení stability excitovaného stavu 

karotenoidů a mohl být způsoben změnou (zvýšením) propustnosti membrány. 

V prvních 15. hodinách kultivace se doby života granulární formy Karotenoidy II nijak výrazně 

nemění a pohybují se kolem 7 ps, potom směrem ke stacionární fázi dochází k jejich postupnému 

zvyšování. Velmi nízké doby života mohou naznačovat, že struktura lipidických membrán, byla 

rozvolněná a granula, tak byla přístupná intenzivnímu metabolismu buněk.  

Na grafu označeném jako Ostatní (Obrázek 21) jsou vyneseny doby života v rozmezí od 0,5 do 2 ns, 

což je oblast Koenzymů, která se ale v pásmu 1,2 – 1,4 ns překrývá s oblastí Karotenoidy IV. Zjištěné 

doby života se v prvních pěti hodinách kultivace pohybují kolem 0,5 ns, potom dochází k nárůstu dob 

života až 1,8 ns v 15. hodině, následuje výrazný pokles na 0,42 ns (28. hodina) a potom doby života 

opět rostou. Ve 48. hodině je opět zaznamenán pokles a následný nárůst v 56. hodině k 1,15 ns. 

V grafu se tak objevují jakési tři vlny, porovnáme-li tento graf s grafem pro Karotenoidy I, zjistíme, že 

v obou lze vypozorovat stejné vlnovité chování.  

Poklesy dob života koenzymů znamenají, snížení poměru NAD/NADH, v těchto okamžicích tedy 

v buňkách převažovala redukovaná forma a probíhající děje měly především anabolickou povahu. 

Tato skutečnost souhlasí i s růstovou křivkou, poklesy totiž odpovídají exponenciálním fázím růstu, 

kdy dochází k intenzivní syntéze a dělení.  
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Obrázek 21: Grafické znázornění naměřených dob života při kultivaci Phaffia rhodozyma 
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Na grafu amplitud (Obrázek 22) Karotenoidy I je vidět, že v prvních 8 hodinách kultivace se 

koncentrace membránových Karotenoidů I zvyšuje, poté klesne a zůstává stabilní. Ke konci kultivace, 

kdy kultura přechází do stacionární fáze, se ještě mírně sníží. Koncentrace Karotenoidů II podle grafu 

amplitud vztažených na buňku po celou dobu kultivace velmi mírně klesá. Některá měření sice 

naznačují zvýšení koncentrace (například v 36. hodině), ale jsou zatížena chybou. 

V následujícím grafu (Obrázek 23) je vyneseno relativní zastoupení Karotenoidů I a II podle amplitud 

(koncentrace v buňce). Granulová forma karotenoidů už od počátku kultivace převažuje. Procentuální 

zastoupení membránové formy karotenoidů nepřesahuje 6 %. Opět je viditelný podobný průběh křivky 

mezi Koenzymy a Karotenoidy I. 

 
Obrázek 23:Relativní zastoupení Karotenoidů I a II v průběhu kultivace P. rhodozyma, pro Karotenoidy I byla 

vytvořena vedlejší osa y 

Náhled snímků pořízených v průběhu kultivace je uveden níže (Obrázek 24). Vyhodnocování snímků 

bylo kvůli časové náročnosti prováděno na dvou různých PC a výsledné snímky byly vyexportovány 

v odlišných velikostech, proto se liší rozměry. 

Na počátku kultivace mají buňky zřetelné ohraničení, které se v průběhu kultivace rozřeďuje. Na 

snímku z 2,25. hodiny kultivace je zachycena pučící kvasinka, přičemž spojení mezi nově vznikající 

a starou buňkou je barevně viditelné. V buňkách z počátku kultivace lze zřetelně rozeznat velké 

množství malých lipidických granulí a vnitrobuněčné membránové systémy. S narůstajícím časem 

kultivace se zvětšuje i podíl rozsvícené plochy buňky, úměrně tomu, jak se v buňkách zvyšoval podíl 

lipidických granulí a s tím i formy Karotenoidy II.  
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Obrázek 22: Grafické znázornění vývoje amplitud v průběhu kultivace P. rhodozyma 
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Obrázek 24: Náhled snímků pořízených při kultivaci kvasinky Phaffia rhodozyma, snímky byly vytvořeny 

metodou false-colour representation v programu SymPhoTime 
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6 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce byla optimalizace metod pro sledování změn metabolické aktivity 

a morfologie biotechnologicky významných kvasinek v průběhu jednotlivých růstových fází. Pro 

experimenty byly vybrány kvasinky Rhodotorula glutinis, Sporobolomyces shibatanus a Phaffia 

rhodozyma. Ke sledování morfologie a průběhu jejich metabolismu byla zvolena technika zobrazování 

doby života pomocí fluorescenční mikroskopie (FLIM). Pro analýzu produkovaných metabolitů byly 

použity metody HPLC a GC. 

Kultivace byly provedeny ve třech stupních, jako první stupeň byla zvolena kultivace na miskách na 

pevném YPD médiu, druhým stupněm bylo inokulum I a třetím produkční glukózové médium. YPD 

médium sloužilo jako náhrada oproti dříve požívané dvouinokulové kultivaci, díky tomuto kroku se 

celkový čas potřebný pro kultivaci zkrátil o jeden den. V průběhu kultivace byla sledována produkce 

významných metabolitů. Pro jednotlivé kvasinky byly sestaveny růstové křivky. U všech kvasinek 

byla pozorována kinetika diauxie. 

Nejvyšší produkce karotenoidních pigmentů byla pozorována u kvasinky Phaffia rhodozyma , největší 

schopnost produkovat lipidy vykázala kvasinka Rhodotorula glutinis. Kvasinky byly kultivovány 

pouze do časné stacionární fáze a tak lze předpokládat, že by obsah karotenoidů i lipidů v buňkách 

nadále narůstal, neboť karotenoidy jsou sekundárními metabolity a lipidy jsou nejvíce akumulovány 

právě ve fázi stacionární. 

Pro sledování vnitřní struktury kvasinek byla použita technika FLIM. Pro každý odebraný vzorek byly 

pořízeny 2 – 3 snímky ve dvou sériích, v první byla sledována autofluorescence karotenoidů, do druhé 

série vzorků byla přidána nilská červeň. Metodou FLIM je možné na základě vlastní autofluorescence 

nebo použitých sond rozlišit jednotlivé membránové organely (Golgiho aparát, endoplazmatické 

retikulum, lipidická granula, mitochondrie,…) a zároveň provést kvantifikaci změn, ke kterým v buňce 

v průběhu vývoje dochází. Na snímcích pořízených v průběhu kultivace byly tak pozorovány 

morfologické rozdíly mezi jednotlivými druhy kvasinek. 

Karotenoidy v buňkách kvasinek byly rozděleny do 4 skupin podle dob života.  Z výsledků práce 

vyplývá, že procentuálně nejvíce karotenoidů se hromadí v granulové formě (cca 80 %) a druhou 

nejzastoupenější formou jsou karotenoidy membránové. Z výsledků rovněž plyne možná spojitost 

mezi koncentrací membránové formy karotenoidů, propustností buněčné membrány a typem 

převládajícího metabolismu (metabolic switch). Bylo totiž zjištěno, že změny doby života a amplitud 

membránové formy karotenoidů kopírují změny dob života a amplitud koenzymů. Pokles těchto 

hodnot pak znamená snížení poměru NAD/NADH ve prospěch redukované formy, to naznačuje 

převládání anabolických dějů a snížení rigidity a zvýšení propustnosti buněčné membrány.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

BBC   British Broadcasting Corporation 

CoA  koenzym A 

HPLC  High Performance Liquid Chromatography, vysoce účinná kapalinová chromatografie 

FAD  flavinadenindiknukleotid 

FID  Flame Ionization Detector, plamenový ionizační detektor 

FLIM  Fluorescence Lifetime Imaging, fluorescenční mikroskopie zobrazování doby života 

GC  GassChromatography, plynová chromatografie  

NAD  nikotinamidadenindinukleotid 

NADH  redukovaná forma koenzymu NAD 

NADP  nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

NADPH redukovaná forma NADP 

PDA  Photodiode Array Detector, detektor diodového pole 

RPM  Revolutions per Minute, počet otáček za minutu 

TCSPC  Time Corelated Single Photon Counting, časově rozlišené čítání fotonů 
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9 SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha 1: Časové schéma odběru vzorků  

Příloha 2: Naměřené hodnoty produkce metabolitů v průběhu kultivace kvasinek 
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10 PŘÍLOHY 

10.1 Příloha 1: Časové schéma odběru vzorků 

Časový rozvrh odběru vzorků, červeně podbarvená políčka označují časy, kdy byly odebírány vzorky pro 

gravimetrické stanovení biomasy, HPLC stanovení karotenoidů a GC. Tento rozvrh byl dodržen při kultivaci 

všech třech kultivacích. 

DEN 1 DEN 2 DEN 3 DEN 4 

ino0 14:00 ino10 6:00 prod15 6:00 prod20 6:00 

ino1 14:45 prod1 6:45 prod16 10:00 prod21 10:00 

ino2 15:30 prod2 7:30 prod17 14:00 prod22 14:00 

ino3 16:15 prod3 8:15 prod18 18:00 
  

ino4 17:00 prod4 9:00 prod19 21:00 
  

ino5 17:45 prod5 9:45 
    

ino6 18:30 prod6 10:30 
    

ino7 19:30 prod7 11:15 
    

ino8 20:30 prod8 12:00 
    

ino9 21:30 prod9 13:00 
    

  
prod10 14:00 

    

  
prod11 15:00 

    

  
prod12 17:00 

    

  
prod13 19:00 

    

  
prod14 21:00 
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10.2 Příloha 2: Naměřené hodnoty produkce metabolitů v průběhu kultivace 

kvasinek 
 

Naměřené hodnoty produkce metabolitů v průběhu kultivace R. glutinis 

t 

[h] 

biomasa 

[g/l] 

β-karoten 

[μg na 1 g sušiny] 

celkové 

[μg na 1 g sušiny] 

ergosterol 

[μg na 1 g sušiny] 

ubichinon 

[μg na 1 g sušiny] 

inokulum 

3 0,78 19,97 209,15 409,83 2,50 

6,5 0,77 46,57 124,69 748,66 4,00 

16 3,9 116,28 421,51 1704,07 3,71 

produkční médium 

3 0,48 165,42 220,87 895,80 2,30 

6 1,70 227,64 283,79 719,77 1,88 

9 1,80 230,71 508,64 1495,45 2,09 

13 2,38 185,12 577,58 1708,91 2,19 

24 2,56 308,94 621,19 1995,14 3,17 

32 3,24 272,55 779,11 1695,72 3,12 

39 3,80 254,33 505,34 1450,74 4,01 

48 3,81 177,14 769,54 1807,77 4,02 

56 4,16 224,99 909,32 1623,96 4,50 

 

Naměřené hodnoty produkce metabolitů v průběhu kultivace S. shibatanus 

t [h] 

biomasa 

[g/l] 

β-karoten  

[μg na 1 g sušiny] 

celkové  

[μg na 1 g sušiny] 

ergosterol  

[μg na 1 g sušiny] 

ubichinon  

[μg na 1 g sušiny] 

inokulum 

3 1,61 27,08 125,64 350,53 0,95 

6,5 1,66 107,77 373,49 429,77 1,62 

16 6,33 230,61 544,28 404,90 2,39 

produkční médium 

3 0,44 74,05 192,64 258,83 1,43 

6 0,77 189,78 269,77 398,97 1,52 

9 1,44 229,67 523,32 341,03 3,05 

13 1,11 172,00 606,51 602,67 2,78 

24 1,74 185,34 325,28 1299,71 2,90 

32 2,31 238,24 606,26 1474,52 3,72 

48 8,88 85,39 365,68 1378,60 2,25 

56 9,96 228,42 889,95 1144,67 3,72 
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Naměřené hodnoty produkce metabolitů v průběhu kultivace P. rhodozyma 

t [h] 
biomasa 

[g/l] 

β-karoten 

[μg na 1 g sušiny] 

astaxanthin 

[μg na 1 g sušiny] 

celkové  

[μg na 1 g sušiny] 

ergosterol 

[μg na 1 g sušiny] 

ubichinon  

[μg na 1 g sušiny] 

inokulum 

3 0,67 132,46 12,33 453,05 1550,92 0,95 

6,5 1,41 221,73 16,70 445,52 1736,04 1,49 

16 3,98 260,85 15,62 602,50 1841,16 1,44 

produkční médium 

3 0,75 222,51 10,01 436,13 1549,92 1,67 

6 1,00 314,30 12,97 464,71 1206,38 2,12 

13 2,64 338,30 15,87 1140,76 1829,17 1,56 

24 2,33 544,75 16,86 1558,85 2023,64 1,96 

32 3,54 647,48 15,34 1675,63 1943,18 1,68 

39 4,36 612,98 15,04 1252,06 1668,91 1,60 

48 4,78 536,78 14,33 1655,68 1756,31 0,78 

56 13,44 665,68 19,95 1856,58 1712,99 1,92 

 


