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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá aplikací evolučního inženýrství na PHA produkující kmeny. Cílem 

práce je připravit prostřednictvím metod evolučního inženýrství kmeny adaptované na kyselinu 

levulovou, jakožto vybraný stresový faktor, a následně tyto kmeny charakterizovat. Teoretická 

část práce se zabývá především evolučním inženýrstvím a polyhydroxyalkanoáty.  Pro evoluční 

experimenty byl využit bakteriální kmen Cupriavidus necator H16. Za účelem přípravy 

adaptovaných kmenů byla aplikována jednak samotná kyselina levulová, jednak kyselina levulová 

v přítomnosti mutagenu MMS. Selekce vhodných mutantů byla posuzována na základě růstového 

potenciálu a obsahu PHA v biomase. U pěti získaných PHA produkujících adaptovaných mutantů 

a kontroly byly prostřednictvím metod GC-FID, SEC-MALS, DSC a FT-IR charakterizovány 

vyizolované polymery. Bylo zjištěno, že vyšší obsah 3HV v kopolymeru vedl k nižší krystalinitě 

a tím i k nižší teplotě tání, z trendu se vymykal pouze kopolymer kmene M0151. Kromě 

charakteristik polymerů byly z biochemického hlediska posuzovány i samotné kmeny, a to 

prostřednictvím stanovování aktivit vybraných enzymů citrátového, glyoxalátového 

a 2-methylcitrátového cyklu, vybraných enzymů generujících NADPH, enzymu katabolismu 

kyseliny levulové a enzymů biosyntézy PHA. Na základě získaných dat byly diskutovány možné 

adaptační strategie, kdy se nejvíce odlišovat kmen E0575. Hodnoty specifických enzymových 

aktivit byly podrobeny metodám statistické analýzy AHC a PCA. 

Abstract 
This diploma thesis deals with the application of evolutionary engineering to PHA producing 

bacterial strains. The aim of the thesis is to prepare strains adapted to levulinic acid, a selected 

stress factor, by methods of evolutionary engineering, and then to characterize these strains. The 

theoretical part deals with evolutionary engineering and polyhydroxyalkanoates predominantly. 

The bacterial strain Cupriavidus necator H16 was used for evolutionary experiments. Levulinic 

acid and levulinic acid in the presence of the MMS mutagen were applied to prepare adapted 

strains. Selection of mutants was evaluated on the basis of growth potential and PHA content in 

biomass. Polymers produced by five obtained PHA-producing mutants and control were 

characterized using GC-FID, SEC-MALS, DSC and FT-IR. It was found that a higher content of 

3HV in the copolymer led to a lower crystallinity and hence to a lower melting point, 

nevertheless, only the copolymer of the M0151 strain did not fit this trend. In addition to the 

characteristics of the polymers, the strains themselves were evaluated from the biochemical point 

of view by determining the activities of selected enzymes of the citrate, glyoxalate and 

2-methylcitrate cycle, selected enzymes generating NADPH, levulic acid catabolism enzyme and 

PHA biosynthesis enzymes. On the basis of the obtained data, the possible adaptation strategies 

were discussed, when the E0575 strain was most differentiated from original culture. Values of 

specific enzyme activities were subjected to AHC and PCA statistical analysis methods. 
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1 ÚVOD 

Stres je hnacím krokem evoluce. Pokud by mikroorganismy, ale i organismy větších rozměrů, 

nebyly vystaveny stresům plynoucím z okolí, v němž se přirozeně vyskytují, neměly by 

zapotřebí se dále vyvíjet. Stres může být chápán prakticky jako posun jakéhokoliv 

relevantního parametru mimo optimální hodnoty. Větší a mnohem složitější organismy, mezi 

něž patříme i my, se adaptují na změny kvůli své složitosti pomaleji, ale jsou obvykle vůči 

stresovým faktorům odolnější. Zato mikroorganismy jako jednoduché, nejčastěji 

jednobuněčné organismy, nemají příliš na výběr, buď jsou schopné se na stres adaptovat, 

nebo zahynou. Proto mikrobiální stres není nic nového, nýbrž pojmenovává něco, co se děje 

neustále. V důsledku toho mají mikroorganismy mnohem větší variabilitu než vyšší 

organismy. 

Kromě toho, že evoluce v důsledku vystavení mikroorganismů stresu probíhá v přírodě 

běžně, bývá často řízeně převáděna i do laboratorního či průmyslového měřítka. Ve 

volné přírodě pro mikroorganismy existuje několik druhů stresů, kterým jsou vystavovány, 

a to například teplota mimo optimum, pH mimo optimum, vysoká koncentraci solí 

způsobující osmotický stres, znečištění těžkými kovy, nedostatek potravy, výskyt toxických 

látek, konkurence jinými mikroorganismy apod. V převedení do laboratorních či 

průmyslových podmínek nejsou aplikovány všechny z přirozeně se vyskytujících stresů. 

Mikroorganismy jsou však i tak vystavovány řadě stresových faktorů, z nichž pouze některé 

jsou regulovány a aplikovány cíleně, často ty, vůči kterým by měl být biotechnologicky 

využívaný mikroorganismus odolný, zatímco případné kontaminující mikroorganismy by 

měly být jeho přítomností eliminovány. Aby byla zajištěna jistá druhová specifičnost 

produkčního mikroorganismu, je vhodné aplikovat daný stresový faktor v co nejintenzivnější 

formě, proto je kladen důraz na zvyšování odolnosti využívaných mikroorganismů. Jednou 

z možností jsou například cílené genové manipulace, další jsou poté metody evolučního 

inženýrství. 

Jednou z možností, jak se bakterie mohou alespoň dočasně chránit vůči stresům 

přirozeného nebo uměle vytvořeného prostředí, je utilizace polyhydroxyalkanoátů (PHA). 

Jedná se o polyestery nejčastěji 3-hydroxyalkanových kyselin produkované některými druhy 

mikroorganismů jako zásobárna uhlíku a energie právě pro případ, že se dostanou do deficitu 

potravy nebo jsou vystaveny nějakému stresu prostředí. Díky svému původu se řadí mezi 

biomateriály, jejich výhoda spočívá v biodegradabilitě a biokompatibilitě. Vlastnostmi se 

přitom podobají průmyslově vyráběným petrochemickým plastům (syntetickým polymerům), 

v kombinaci s jejich snadnou odbouratelností mají ale PHA potenciál nejen pro průmyslové 

využití. 

Z hlediska metod evolučního inženýrství jsou bakterie produkující polyhydroxyalkanoáty 

výhodné pro výzkum především tím, že prostřednictvím analýzy produktů (různých 

kopolymerů PHA) technikami metabolomiky, lze zpětně charakterizovat změny fenotypu až 

genotypu selektovaných bakteriálních buněk. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Evoluční inženýrství 

Mikroorganismy mají v biotechnologických aplikacích zásadní význam, bakterie a kvasinky 

jsou široce využívány pro různé účely, a to od výroby biopaliv, výroby látek využívaných 

v chemickém a spotřebním průmyslu, až po výrobu průmyslově využívaných či 

farmaceutických proteinů. Oproti běžné chemické syntéze má využití mikroorganismů mnoho 

benefitů, jedním z hlavních je přitom produkce látek se zachováním stereoselektivity. 

Stereospecifickým působením enzymů vznikají látky o vysoké optické čistotě, chemickou 

syntézou vznikají převážně racemické směsi. Izolované látky jsou produkty metabolismu 

mikroorganismů, jejich produkce může být optimalizována prostřednictvím metod 

metabolického inženýrství. Klasické genetické inženýrství je v současnosti doplněné 

následnou selekcí mikrobiálních buněk, čímž se účelně generují robustní systémy pro 

příslušné biotechnologické aplikace [1]. 

Robustnost mikrobiálních producentů je pro průmyslové fermentace a další produkce 

velmi důležitá. Využívají se proto především odolné mikrobiální kmeny. Buňky jsou totiž 

během biotechnologických procesů vystavovány vlivu několika vzájemně propojených 

komplexních faktorů v podobě různých druhů stresů, jako je teplota mimo optimum daného 

mikroorganismu, kyselé prostředí, osmotický stres, navíc mohou toxicky působit některé 

složky kultivačního media nebo některý z hlavních či vedlejších metabolických produktů. 

Tyto vlivy souvisí s tolerancí a rychlostí růstu mikrobiálních buněk v kontextu fermentace 

(použité kultivační medium, podmínky kultivace a režim přídavku substrátu) a následných 

down-stream procesů. Proto je kladen velký důraz na zvyšování odolnosti průmyslově 

využívaných mikrobiálních kmenů vůči těmto stresovým faktorům [2, 3]. 

2.1.1 Vývoj evolučního inženýrství 

Metodika evolučního inženýrství má základy v objevech a odkazech vědců jako byly Antoine 

van Leeuwenhoek, Louis Pasteur, Robert Koch a samozřejmě především Charles Darwin, 

kteří se zasloužili o objev mikroorganismů, přijetí teorie přirozeného a umělého výběru 

v oblasti biologického vývoje a chovu a o další objevy, o něž se dnešní vědecká činnost 

v tomto oboru opírá [1, 4]. První evoluční experimenty byly provedeny přibližně před sto lety 

Williamem Dallingerem. Zvýšené množství evolučních experimentů je zaznamenáváno 

zvláště v posledních asi 25 letech, mezi nejvíce studované mikroorganismy přitom patří 

bakterie Escherichia coli, jakožto modelový organismus prokaryotické říše, a kvasinka 

Saccharomyces cerevisiae, zástupce eukaryotických mikroorganismů. Adaptivní laboratorní 

evoluce jakožto vědecký přístup se uplatňuje při konstrukci mutantních kmenů s jistou 

evoluční výhodou a pro následnou analýzu dějů, které při řízené evoluci v kontrolovaném 

laboratorním prostředí nastaly [1]. 

Adaptivní laboratorní evoluce poskytuje oproti dříve známé srovnávací genomice změny 

jasně spojené s vybraným prostředím pro růst, přičemž prostředí determinuje vlastnosti 

fenotypu. Srovnávací genomika pouze srovnává genové sekvence různých genomů, hledá 

mezi nimi shody a rozdíly a následně stanovuje pravděpodobné evoluční vztahy mezi 

organismy [1, 5]. Evoluční inženýrství vedlo v minulosti k důležitým poznatkům, a také byly 
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prostřednictvím jeho metod experimentálně prokázány principy evoluční biologie, kterým 

položil základy Charles Darwin [1]. 

Z hlediska vývoje byl zajímavý dlouhodobý evoluční experiment prováděný na bakterii 

E. coli týmem profesora R. Lenskiho. Experiment byl založen na dlouhodobé kultivaci 

paralelních kmenů bakterie (12 stejných kultur), které byly každý den přeočkovávány do 

nového media s glukosou jakožto limitujícím faktorem. Cílem dlouhodobé studie bylo 

stanovit, zda v rámci jednotlivých linií docházelo k nějakým evolučním změnám, a také zda 

k případným změnám docházelo u všech kmenů či naopak k žádným změnám nedocházelo. 

Během experimentu vzniklo více než 50 000 generací buněk během 25 let, generační doba 

bakterie je zhruba 3–4 hodiny. Průběžné odebírání a uchovávání dalo za vznik velkému 

množství vzorků k analýze, sloužících k porovnání s původní generací. Z analýz bylo zjištěno, 

že všechny buněčné linie začaly postupně efektivněji utilizovat glukosu, což se u nich 

projevilo zvětšením buněk a také rychlejším růstem. Při porovnání paralelních provedení 

stejných generací bylo však zjištěno, že adaptace probíhaly různou rychlostí, což se projevilo 

mj. v rozdílné velikosti buněk. Za větší růst totiž byly zodpovědné adaptivní mutace 

v rozdílných genech, u dvou relativně stejných linií byly prokázány mutace v 59 stejných 

genech, což se udává jako následek přírodního výběru, který upřednostňuje stejné výhodné 

mutace, náhodná mutace dvou linií ve stejných genech je totiž nepravděpodobná. U jedné 

z linií se navíc projevila schopnost metabolizovat citrát, čímž docházelo ke značnému 

urychlení dělení buněk a tím k výraznějšímu nárůstu množství buněk v mediu. Tato evoluční 

výhoda spočívala v současných mutacích ve dvou vzájemně nezávislých metabolických 

drahách, mutace pouze v jedné z drah utilizaci citrátu neumožňovala [6]. 

Evoluční inženýrství se už od jeho zavedení během desetiletí používalo k vylepšení 

klíčových vlastností průmyslových kmenů, jako využití zdrojů uhlíku, odolnost vůči 

nepříznivým podmínkám prostředí a odolnost vůči chemickým inhibitorům, a to především 

díky technické jednoduchosti a účinnosti. Výhoda, spočívající v tom, že není zapotřebí mít 

předem přístup ke genetickým charakteristikám využívaného mikroorganismu, které jsou 

základem sledovaných fenotypů, činí tento přístup slibným k rozvoji kmenů i u druhů 

s minimálními genotypovými informacemi. Zatímco základní experimentální postup pro 

laboratorní adaptační vývoj zůstává po mnoho let zhruba podobný, řada pokroků slibuje 

zlepšení experimentálních pracovních postupů pro evoluční inženýrství tím, že urychluje 

tempo evoluce, zjednodušuje analýzu vyvinutých adaptivních mutantů a poskytuje nové 

možnosti zisku požadovaných fenotypů s volitelnými charakteristikami [2]. 

2.1.2 Princip a modifikace evolučního inženýrství 

Metody pro zlepšování charakteristik kmenů byly dříve zmařeny převážně tím, že základní 

genetické determinanty fenotypově tolerantních kmenů jsou i dnes do značné míry neznámé. 

Jedna z možností, jak tuto překážku obejít, je využití inverzních technických postupů, které 

jsou založeny na vytváření kmenů s požadovaným fenotypem pomocí náhodných metod, a až 

poté je u těchto mutantních kmenů prostřednictvím genetiky, transkriptomiky, proteomiky 

a/nebo metabolomiky analyzována a identifikována příčina mutací, které daly za vznik 

požadovanému fenotypu. Výhoda inverzního přístupu spočívá v tom, že není zapotřebí znát 
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genetické informace organismu a zároveň může být postup použit u jakéhokoliv organismu za 

předpokladu, že jsou sledované fenotypy spojeny s růstem [1, 2]. 

Evoluční inženýrství, též známé jako adaptivní laboratorní evoluce nebo buněčná řízená 

evoluce, je díky své jednoduchosti a účinnosti přední technikou pro zlepšování průmyslově 

využívaných kmenů a pro analýzu vznikajících fenotypů. Technika jako taková je založena na 

množení populací mikroorganismů pod vybraným selekčním tlakem, přičemž se může jednat 

právě o výše zmiňované stresové faktory (teplota, kyselé pH, osmolarita, vliv látek 

s toxickým účinkem aj.). Výhodné je, že metodika je založena na napodobení přirozeného 

vývoje kmenů, ale provádí se na rozdíl od přirozeného vývoje mnohem rychleji, racionálně 

a efektivně. Aplikací vybraného selekčního tlaku v průběhu růstu mikrobiálních buněk se 

zajišťuje zlepšení buněčného fenotypu mutantního kmene [2, 3]. V kontrolovaných 

prostředích, v nichž jsou organismy kultivovány, lze navíc sledovat změny v genotypu 

i fenotypu v různých časových horizontech, které zahrnují desítky, stovky nebo až tisíce 

generací [7]. Evoluční inženýrství je účinným nástrojem, který u kmene vede k aktivaci 

původně latentní metabolické dráhy, optimalizuje se fenotyp mikroorganismů, které se tímto 

způsobem přizpůsobují podmínkám vnějšího prostředí. Během adaptivní evoluce vznikají 

mutanty se zvýšenou zdatností, tzv. adaptivní mutanty, které následně rozšiřují populaci. Tato 

rozšiřování jsou označována jako adaptivní události [8]. V současnosti se evoluční inženýrství 

zaměřuje především na rozšiřování využitelnosti substrátů, na zvyšování rychlosti růstu a ke 

zvýšení tolerance ke stresovým faktorům spojeným s průmyslovou výrobou [2, 3, 9]. 

 

Obr. 1: Princip evolučního inženýrství [10] 
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Během evolučního procesu se uplatňuje několik základních procesů, mezi něž patří různé 

typy mutací, rekombinace, genetický drift a přirozený výběr. Počet a typy genetických změn 

v průběhu času popisuje pomocí sofistikovaných matematických modelů populační genetika. 

Tyto modely vedou k obecnému pochopení evolučních režimů a dynamiky, ale konkrétní 

průběh u jednotlivých biologických systémů bude záviset na molekulárních detailech genomu 

a na konkrétním významu mutujících genů, tedy zda kódují enzymy zapojené do 

metabolických drah, regulační proteiny nebo proteiny plnící jiné funkce (strukturní, 

transportní atd.). Oba pohledy na evoluci jsou nezbytné pro objasnění sporných otázek 

v evoluční biologii, a to otázek týkajících se míry evoluce, relativního významu adaptivních 

a neadaptivních procesů, a také zda u evolučních změn převládá tempo postupné nebo 

epizodické [7]. 

2.1.2.1 Možnosti provedení evolučních experimentů 

Vesměs většina experimentálních studií evoluce začínala s klonální nebo inbrední populací 

modelového organismu, čímž je zajištěn geneticky homogenní a charakterizovaný výchozí 

bod. Praktická provedení kultivační části evolučních experimentů jsou poměrně snadná 

a nevyžadují oproti běžným laboratorním procesům s mikroorganismy žádná zvláštní 

zařízení. Existují tři hlavní způsoby, kterými lze provádět evoluční experimenty. Od těchto 

způsobů se také odvíjí různá šíření populací vedoucí k rozlišným typům genetické dynamiky. 

Postupy jsou zavedené pro jednobuněčné mikroorganismy, pro organismy mnohobuněčné 

existují postupy obdobné, ale kvůli složitosti těchto organismů jsou obecně jejich populace 

mnohem menší [1, 7]. 

První možností a zároveň jediným zástupcem větve experimentů založené na akumulaci 

mutace je kultivace kmenů na agarových plotnách (viz Obr. 2 a). Kultivace na pevném mediu 

neumožňuje vzájemné ovlivňování jednotlivých kolonií, čímž se odstraňuje genetická 

rozmanitost, zatímco se fixují jednotlivé mutace bez ohledu na jejich sílu. Kolonie 

mikroorganismů vznikají z jednotlivých buněk bez kontaktu s okolními buňkami, v jejichž 

matečné buňce mohl vzniknout jiný typ mutace, do dalších stupňů se vždy vybírá jedna nebo 

několik málo kolonií. Odseparováním jednotlivých buněčných kolonií od sebe je účinně 

zabráněno selekci (přírodnímu výběru), která by eliminovala méně výhodné mutace, 

udělování přepážek je tedy záměrné. Za takovýchto podmínek lze odhadnout vnitřní míru 

a účinky nových mutací v nezávisle vyvinutých genomech po známém počtu generací pro 

další odhad spontánní mutace. Na základě dlouhodobých studií založených na akumulaci 

mutací na modelových organismech byla pomocí sekvenace celého genomu specificky 

stanovována míra mutace. Z experimentů bylo vyvozeno, že počet spontánních mutací je 

velmi nízký, odpovídající přibližně jedné bodové mutaci na každých několik set až několik 

tisíc buněčných dělení. Navíc jiné typy mutací, jako inzerce a delece jedné či několika bází, se 

vyskytují s nižší četností než změny jedné báze. V experimentech založených na akumulaci 

mutací mimoto doposud nebyly kvůli obtížnosti identifikovány mutace v podobě inzerce 

mobilních elementů DNA nebo velkorozměrové chromosomální přesmyky. V průběhu 

evoluce se navíc mohou rychlosti mutací měnit, ovlivňují je jak genetické, tak 

i environmentální faktory. Hlavním environmentálním faktorem využívaným při zkoumání 

akumulaci mutací jsou chemické mutageny. Při laboratorním výzkumu těchto mutací 
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a porovnání s přirozenými mutacemi probíhajícími v přírodě je nutné brát v potaz, že míry 

mutace v různých prostředích nemusí odpovídat, protože organismy v přírodních podmínkách 

mohou být vystaveny i jiné stresové zátěži nebo nutriční limitaci. Předpokládá se totiž, že 

bakterie nacházející se v lidském gastrointestinálním traktu dosáhnou rychlosti množení 

zhruba jedné generace denně v prostředí se složitou směsí živin a vzájemných interakcí mezi 

různými mikroorganismy, zatímco totožné bakterie v půdě jsou limitovány nedostatkem živin, 

což se projeví ve snížení množství generací za stejný časový horizont. Vliv faktorů na 

akumulaci mutací bude pravděpodobně předmětem dalších výzkumů [7]. 

Druhou možností experimentů je využití kontinuální kultivace v bioreaktorech 

(viz Obr. 2 b). Tento způsob je založen na rozdíl od předchozího na adaptivním vývoji. Pro 

kontinuální kultivaci je charakteristické zachování konstantního přívodu živin a odtoku 

náhodných jedinců populací a odpadu do chemostatu [7]. Biotechnologický nástroj chemostat 

na základě charakteristik prostředí stanovuje ideální množství buněk v bioreaktoru, nadbytek 

buněk je následně z reaktoru kontinuálně odplavován, čímž je zachována téměř konstantní 

velikost populace [11]. Kromě konstantní hustoty populací je další výhodou kultivace 

s využitím chemostatu stálá rychlost růstu buněk. Zajištění konstantních podmínek a zároveň 

kontakt mezi buňkami vede k adaptivní evoluci a genetické diverzitě populace. Další výhoda 

přístupu spočívá v možnosti důsledného řízení přívodu živin a uchování stálých podmínek 

prostředí (pH, okysličení atd.). Nevýhodou metody jsou jednoznačně náklady na provoz, ze 

všech tří přístupů jsou totiž zde jednoznačně největší [1, 7]. 

Poslední možností provedení evolučních experimentů, založeném stejně jako kontinuální 

kultury na adaptivním vývoji, je sériový přenos (viz Obr. 2 c) neboli kultivace v baňkách. 

Metoda je založena na pravidelném přeočkovávání (obvykle denně) alikvotních částí kultury 

do čerstvých medií, kde buňky regenerují, a poté nastává další kolo růstu do té doby, dokud 

není vyčerpána růst omezující živina. Tento způsob růstu vede k adaptivní evoluci, protože 

genetická diverzita je udržována při každém přenosu. Jednou z alternativ je přeočkování ještě 

před vyčerpáním omezující složky z media, čímž se zajistí trvalý růst populace. Výhodou je 

bezesporu snadné zavedení velkého množství paralelních kultur za použití poměrně levného 

vybavení. Nahradíme-li baňky jamkami např. mikrotitračními destičky, lze kultivovat 

paralelně stovky mikrobiálních kultur. Některé z kultivačních parametrů lze snadno řídit, 

především teplotu a zajištění homogenity systému prostřednictvím míchání, přesto se však 

jednotlivé paralelní kultury mohou lišit v hustotě buněčných populací, nestejnoměrném 

zásobování živinami a růstem, a také kolísáním podmínek prostředí – především pH 

a množstvím rozpuštěného kyslíku. Existují však případy, ve kterých nemusí hrát zmíněné 

faktory podstatnou roli, tyto experimenty potom ocení především jednoduchost a nízkou cenu 

uspořádání, jednoduchost může být ale i na škodu, jelikož může zabránit implementaci 

složitějších prostředí pro selekci [1, 7]. 
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Obr. 2: Možnosti uspořádání evolučních experimentů včetně znázornění velikostí populací [7] 

2.1.2.2 Možnosti umělého zvýšení genetické diverzity 

V rámci řízené evoluce se zvyšuje genetická rozmanitost prostřednictvím různých metod 

mutageneze, mezi něž patří např. polymerázové řetězové reakce s náchylností k chybám 

(ep-PCR), využití transposonů a metody založené na využití chemických a fyzikálních 

mutagenů. Z chemických látek se nejčastěji využívají nitrosoguanidin (NTG), methyl 

methansulfonát (MMS) a ethyl methansulfonát (EMS), z fyzikálních faktorů potom 

ultrafialové záření. Prakticky se přitom pro zefektivnění procesu mutageneze často využívá 

kombinace více faktorů [3, 12]. 

 

Obr. 3: Možnosti mutageneze vedoucí ke zvýšení genetické diverzity [12] 
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Zvýšení genetické rozmanitosti lze navíc docílit různými technikami genových manipulací. 

Jednou z hlavních technik je přitom posun genomu (GS – genome shuffling). Jedná se o zatím 

málo využívanou alternativu k tradičním metodám zdokonalování kmenů, která umožňuje 

řízený vývoj celého organismu prostřednictvím rekurzivní rekombinace na úrovni jeho 

genomu. K provedení je zapotřebí zdroj genetické diverzity pro daný kmen, ať už přirozený či 

uměle indukovaný, následně se provádí rekurzivní rekombinace mutantů prostřednictvím 

protoplastové fúze nebo sexuální rekombinace, což se odvíjí od povahy využívaných kmenů. 

Poté následuje screening fenotypů nebo selekce za účelem izolace mutantního fenotypu. 

Pomocí GS lze řídit vývoj celých organismů a složitých fenotypů, doposud se využíval pro 

zlepšení fenotypových charakteristik biotechnologicky využívaných kmenů prokaryot 

i eukaryot v oblasti produkce antibiotik a biopaliv [3, 12]. 

 

Obr. 4: Posun genomu (GS) prostřednictvím fúze protoplastů [13] 

Vytváření genetické rozmanitosti se může uplatňovat na úrovni jednoho genu, ale i na 

úrovni různých drah či dokonce na celém genomu. Na vyšších úrovních přitom narůstá 

prostor pro uplatnění náhodné mutace a vzniklou mutaci je poté při vývoji systému extrémně 

složité sledovat. Nalézt všechny mutanty s náhodnou mutací na úrovni celého genomu je 

téměř nemožné. Proto byly vyvinuty metody sloužící k zavádění mutací semi-racionálním 

způsobem, které stojí na pomezí racionálního designu mutací a řízené evoluce. Využitím 

těchto metod mohou být efektivně vytvářeny knihovny, které budou obsahovat méně mutantů, 

jež budou ale bohatší ve prospěch pozitivních mutací, což bude mít za následek usnadněné 

vyhledávání mutantních jedinců [3]. 

Za účelem vytvoření cílených knihoven na úrovni genomu lze využít oligo- 

zprostředkované metody generování cílených mutací. Jednou z využívaných metod je 

multiplexní automatizované genomové inženýrství (MAGE – Multiplex automated genome 

engineering), které může cíleně zvýšit rozmanitost vybraných míst genomu. Metoda je 

založená na rekombinaci jednovláknové DNA (ssDNA) s příslušným místem genomu 

organismu [3, 12]. 

2.1.2.3 Porovnání metod adaptivní laboratorní evoluce 

V laboratorních evolučních experimentech dochází k různým adaptacím, přičemž jsou 

v populacích preferenčně akumulovány ty mutace, které zajišťují lepší adaptaci buněk na 

prostředí. Nejjednodušší experimenty jsou založeny na kultivaci populací jednoho původního 
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genotypu v prostředí s konstantními nebo kontrolovaně řízenými podmínkami. Tyto 

podmínky mohou být nastoleny jak v kontinuálních kulturách, kde jsou doplňovány živiny 

a odebírány nadbytečné buňky, tak i v kulturách se sériovým přenosem [7]. 

V sériových kulturách dochází často k přenosu podílů v exponenciální fázi a následné 

kultivaci exponenciálních kultur. Tím se zabrání adaptaci buněk na prostředí ve stacionární 

fázi. Oproti tomu v kontinuálních kulturách je udržována konstantní rychlost růstu nebo 

v některých experimentech může být postupně rostoucí, což je zajištěno omezením zdroje 

živin v mediu (glukosa, zdroj dusíku, fosforu). Charakter převládající růstové fáze souvisí mj. 

právě s dostupností živin, kontinuální kultury s omezeným množstvím živin vykazují rychlost 

růstu pod maximem, při dostatku živin naopak dochází k maximálnímu specifickému 

růstu [1]. 

 

Obr. 5: Porovnání charakteristik metod adaptivní evoluce [1] 

2.1.2.4 Optimalizace fenotypů při adaptivní laboratorní evoluci 

Evoluce fenotypů v populaci může zahrnovat buď postupnou optimalizaci, diskontinuální 

inovaci nebo kombinaci těchto dvou možností. Příkladem kombinace může být např. 

schopnost utilizace nového zdroje energie, což zprvu zajistí přežití (diskontinuální inovace), 

a následně bude docházet k postupnému zdokonalování nové schopnosti (optimalizační 

fáze) [7]. 

U asexuálně se rozmnožujících organismů, obecně vylučujících konkurenční linie, je 

v populaci vždy přítomna pouze jedna prospěšná mutace, což je zapříčiněno nízkou rychlostí 

vzniku nových prospěšných mutací a také velikostí populace. Pokud se mutace udrží 

v populaci i přes genetický drift, uplatní se selekce a frekvence výhodné mutace se tím 

v populaci zvyšuje, až dosáhne genetické fixace v populaci, kdy mutant zcela nahradí svého 

předka. Tento způsob genetické dynamiky byl nazýván periodickým výběrem, ve skutečnosti 

ale není genetická dynamika kmenů takto jednoduchá. Reálně se uplatňuje více způsobů 

adaptace, čímž je rychlost, s jakou se v populaci objevují prospěšné mutace, dostatečně 

vysoká na to, aby se před fixací mutace objevila v oddělené linii jiná prospěšná mutace. 

U asexuálních organismů se projevuje klonální interference, kdy prakticky dochází ke 

konkurenci v rámci populací mezi alternativními prospěšnými mutacemi, čímž pádem je míra 

šíření mutací přes populaci zpomalená. Situace může být ještě složitější v případě, když se 

vezmou do úvahy neutrální a škodlivé mutace, které se vždy vyskytují společně s mutacemi 

prospěšnými. U velkých populací však není četnost negativních mutací velká a neutrální 

mutace se ve zvýšené frekvenci u populací nachází až za velmi dlouhé časové období. Vysoká 

frekvence negativních a neutrálních mutací bude rychle narůstat v případě, kdy se nacházejí 
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ve stejném genomu jako mutace prospěšná. Výsledná genetická dynamika a tedy i celkový 

projev mutací jsou dány souhrou všech zmíněných faktorů. Někdy se ale i pozitivní mutace 

mohou v populaci šířit stejným způsobem jako mutace neutrální, jak tomu bylo i u 

dlouhodobého experimentu týmu profesora R. Lenskiho [6, 7]. 

Znaky evolučních inovací se v experimentech projevují často jako zcela nové, měnící se 

schopnosti populací. Některé z těchto inovací přitom můžou vyžadovat pouze jednu mutaci. 

Vývoj schopnosti metabolizovat nové látky byl studován už od počátku metodiky evolučního 

inženýrství u mnoha mikroorganismů. Zkoumané mikroorganismy si často během evolučních 

experimentů osvojily schopnost utilizovat pro ně nové sloučeniny jako zdroj živin, a to 

postupnými mutacemi v genech, které buď spustily transkripci enzymů, které nebyly dříve 

aktivně využívány, zvýšily hladinu exprese stávajících enzymů, nebo změnily jejich 

substrátovou specifitu. Těmito přístupy přinesly mutace přímou výhodu, pokud šlo o využití 

nového zdroje, to však nemusí být jediný případ inovací spojených s evolucí. 

U dlouhodobého experimentu s E. coli spočívala evoluční inovace ve schopnosti 

metabolizovat citrát, který byl v mediu v nadbytku. Tato výhoda se u jedné z 12 paralelních 

populací vyvinula až po 30 000 generacích, protože nebyla podmíněna pouze jedinou mutací, 

ale byla vázána na předchozí mutaci v jiné metabolické dráze. Evoluční výhoda byla pro další 

generace buněk zachována, ve zbývajících 11 populacích se schopnost nevyvinula ani po 

50 000 populacích [6, 7]. 

 

Obr. 6: Možnosti vývoje populací fenotypů – rozdíl mezi optimalizací a inovací [7] 

2.1.2.5 Optimalizace fenotypů aplikací stresových faktorů 

Jestli je cílem evolučních experimentů zlepšit některé fenotypové vlastnosti, je důležitým 

parametrem, který může být experimentátorem upraven, vliv prostředí, a to síla selekčního 

tlaku. Aplikací stresového faktoru o velké intenzitě může být selekce značná až natolik, že se 

adaptuje pouze velmi malé množství mutantů, jejichž fenotypy můžeme řadit mezi 

extrémofilní pro daný typ stresu. Při nižší intenzitě bývá zachována větší genetická 

rozmanitost adaptovaných mutantů, což následně umožňuje více možností pro optimalizaci 

populace prostřednictvím zkoumání alternativních cest pro vznik mutací. V řadě evolučních 

experimentů byly pro adaptované fenotypy popsány odlišné cesty mutací, které byly posléze 

rekonstruovány. Je-li cílem experimentu maximalizovat změnu fenotypu tím, že mutace 

poskytují nejvyšší možnou toleranci stresu (např. organická rozpouštědla, vysoká teplota, 

expozice ozáření, vliv antibiotik aj.), je metoda nižší intenzity stresu nevýhodná v tom, že 

v rámci evoluce nemusí být upřednostňovány příslušné mutace. Naopak při aplikaci příliš 
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velké intenzity stresu bude vyvíjející se populace vedena k rychlé fixaci mutace, což činí 

analýzu vzniku mutace málo přístupnou, vlivem rychlé fixace totiž nelze pozorovat postupný 

průběh jednotlivých mutací vedoucích k adaptaci, a také se za adaptovaným fenotypem 

zpravidla skrývá tentýž mutantní genotyp bez alternativních možností adaptovaných mutantů. 

Optimálních výsledků lze dosáhnout kultivací populací v prostředí s gradientem stresového 

faktoru, populace se v tomto případě mohou adaptovat v nových, dříve nehostinných, 

prostředích a zároveň mohou využívat nové zdroje živin. To vše díky vzniku mutací, které jim 

zajišťují větší toleranci. Míra klonální interference se odvíjí od vzájemného vztahu 

jednotlivých příznivých mutací. Stresový faktor v prostředí někdy pomáhá oddělit 

prospěšnější mutace od méně prospěšných, čímž může vlivu klonální interference účinně 

zabránit [1, 7]. 

Celkový výkon produkčních organismů je v průběhu evolučních experimentů díky novým 

příznivým mutacím optimalizován prostřednictvím genetických, metabolických a vývojových 

změn, a to postupně současně se zvyšováním zdatnosti. Mezi pozitivními mutacemi 

vedoucími k vylepšení různých vlastností fenotypu se u některých experimentálních systémů 

uplatňuje epistase, čímž se pozitivní účinky více mutací současně projeví menším vylepšením 

vlastností fenotypu. Dílčí pozitivní mutace by se na fenotypu projevily významněji. Prospěšné 

mutace se u organismu projeví v regulaci genové exprese, v regulaci interakcí nebo ve změně 

metabolických drah. Může docházet k zefektivnění procesů za současné úspory energie nebo 

k využití dříve nevyužívaných potenciálů organismů. Některé změny jsou významnější, jedná 

se o mutace největšího účinku, takovéto fenotypy mohou být v biotechnologiích široce 

využívány, pozdější specifičtější mutace menšího významu jsou často vázány na konkrétní 

prostředí, jsou často označovány za tzv. mikroevoluční změny [7]. 

2.1.3 Zpětná analýza vzniklých mutací 

Charakterizace vyvíjených kmenů prostřednictvím analýzy mutací vzniklých během 

kultivační fáze adaptivní laboratorní evoluce představuje nejnáročnější část procesu 

evolučního inženýrství [2]. Z kultivační části evolučních experimentů je totiž často získáno 

velké množství mutantních kmenů, proto je nutné mít správnou metodu screeningu pro 

selekci mutantů s požadovanými charakteristikami. Pokud je požadovaná charakteristika 

spojena s jednoduše odlišitelnými vlastnosti, jako je barva či rychlý růst, může být daný 

fenotyp snadno analyzován a následně separován pomocí technik spektrofotometrie, 

mikrofluidních zařízení, kalorimetrických stanovení či sortace na základě fluorescence po 

analýze na průtokovém cytometru (FACS). Další možností separace je eliminace nežádoucích 

buněk na základě tolerance mutantních buněk vůči dané chemické látce či jejím derivátům. 

Pokud má produkt či vedlejší produkt metabolismu detekovatelnou barvu, lze stanovovat 

zvýšené množství produktu či snížené množství vedlejšího produktu. V případě, že neexistuje 

jednoduchá metoda screeningu cílového fenotypu, mohou být za tímto účelem využity 

biosenzory. Využití biosenzorů spočívá např. ve vyvolání produkce látek odlišujících hledaný 

fenotyp od okolí (např. vyvolání exprese fluorescenčního proteinu) nebo ve vyvolání 

rezistence vůči některým antibiotikům. Některé z biosenzorů byly vyvinuty tak, aby 

prováděly screening metabolitů [3]. Nejběžněji využívaným a zároveň nejobecnějším 

přístupem pro odhalování korelací genotypu a fenotypu je rekonstrukce každé mutace, která 
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mohla přispět k adaptaci. Provádí se porovnáním genotypu adaptivního a původního 

rodičovského kmene s následnou vhodnou fenotypovou charakterizací (např. rychlost růstu, 

tolerance vůči různým látkám či faktorům atd.), což vede k potvrzení předpokládaného účinku 

dané mutace [2]. 

Nástroje molekulární biologie v posledních letech zaznamenaly výrazné pokroky, jež mají 

za následek zlepšení naší schopnosti získat informace o mechanismech probíhajících na 

molekulární úrovni. Právě tyto procesy se totiž podílejí na vzniku požadovaných fenotypů 

u izolovaných adaptovaných mutantů z evolučních experimentů prováděných in vitro [8]. 

2.1.3.1 Zjednodušení a urychlení zpětné analýzy mutací 

Tradiční techniky rekonstrukcí mutací jsou sice efektivní, ale k rekonstrukci genomu jediného 

mutanta vyžadují značné množství času. Patří mezi ně například lokálně řízená mutageneze, 

náhrada genové kazety a protiběžná selekce, transdukce a další. Komplikace nastává, je-li 

počet mutací v adaptovaném kmenu velký, nebo když je zapotřebí zkoumat interakce mezi 

adaptivními mutacemi. Mezi interakce přitom zahrnujeme pozitivní či negativní epistasu, kdy 

aktivita jednoho genu pozitivně či naopak negativně ovlivňuje aktivitu genu druhého 

prostřednictvím genetické interakce, výsledek interakce se potom projeví na fenotypu mutanta 

a v případě zanedbání možností interakcí by mohl být nesprávně interpretován [2, 14]. 

Rekonstrukce velkého množství mutací nebo rekonstrukce zahrnující zkoumání mutací se tak 

stává omezujícím krokem pro pochopení vyvinutých adaptivních mutantů [2]. 

Jednou z možností, jak lze významně urychlit analýzu určitých typů mutací (např. mutací 

vedoucích k porušení genu nebo ke zvýšení genové exprese) je využívat definované deleční 

kmeny ze sbírek. Tyto sbírky ale existují pouze pro modelové kmeny Escherichia coli 

a Saccharomyces cerevisiae. Pro mutace nemodelových organismů nebo mutace, jež nevedou 

k inaktivaci genu nebo ke zvýšení genové exprese, musí být všechny potenciální adaptivní 

mutace rekonstruovány pomocí vhodných přístupů [2]. 

Další možností, jak může být zkrácena doba potřebná k rekonstrukci mutantního kmene 

a analýze jeho genotypu, a to i u nemodelových organismů, je využitá metody REGRES 

(Recursive genome-wide recombination and sequencing), tedy metody rekurzivní genomové 

rekombinace a sekvenování. Metoda je založena na F konjugačním systému, adaptivní kmeny 

obsahující danou mutaci jsou prostřednictvím homologní rekombinace integračního 

F plasmidu do chromosomální DNA buňky konvertovány na kmeny Hfr (High frequency of 

recombination – vysokofrekvenční rekombinantní formování). Ty jsou při následné konjugaci 

velmi účinné při přenášení chromosomálních genů do recipientních F- buněk [2, 15]. Po 

konjugaci se provádí selekce použitím antibiotik, výsledkem je zisk knihovny 

transkonjugantů s heterozygotními genomy donorové a recipientní DNA. Knihovny 

transkonjugantů mohou být analyzovány nebo mohou být vybírány kmeny na základě 

fenotypu [2]. REGRES metoda byla využita k identifikaci adaptivních mutací u kmenů E. coli 

schopných utilizovat citrát. Mutantní kmen vznikl během dlouhodobého evolučního 

experimentu, při němž byly izolovány vzorky z více než 50 000 generací, využitím této 

metody nebylo zapotřebí manuálně rekonstruovat veškeré mutantní kmeny, což ušetřilo mj. 

značné množství času [6]. 
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Korelaci fenotyp-genotyp lze poměrně snadno stanovit v rámci zpětné analýzy vzniklých 

mutací prostřednictvím poměrně novým technologiím, mezi něž patří transkripční profilování, 

masivně využívané sekvenování DNA nové generace (NGS – next-generation DNA 

sequencing techniques) a celogenomové sekvenování (WGS – whole-genome 

sequencing) [1]. 

2.1.3.2 Vizualizace evolučního vývoje v reálném čase – VERT 

Model evolučního inženýrství u prokaryotických bakteriálních buněk předpokládá asexuálně 

se rozmnožující populaci, kdy každý nový adaptovaný klon je odvozen od předcházejícího. 

Experimentálně však bylo dokázáno, že dynamika růstu klonů je složitější, předpovídá 

pravděpodobnost fixace prospěšné mutace jako závislost na míře mutace, velikosti populace 

a dalších faktorech. Klonální interference, tedy jev, kdy si výhodné mutace jednotlivých 

klonů vzájemně konkurují, což následně vede k vymizení jedné z nich, byla prokázána 

u bakterií a virů, nebyla ale popsána u eukaryotických organismů. U eukaryotních 

mikroorganismů se proto používají různé fluorescenční markery k vizualizaci dynamiky 

asexuálně se vyvíjejících populací např. kvasinek. Na základě odlišných zbarvení populací lze 

pro každý adaptovaný klon identifikovat základní mutace, kinetiku rozmnožování či pomocí 

dalších technik charakterizovat změny v transkriptomu. Data z těchto analýz poskytují 

nejpodrobnější charakterizace na molekulární úrovni a poskytují přímé důkazy podporující 

jak klonální interferenci, tak i modely s vícenásobnými mutacemi [16]. 

VERT (Visualizing evolution in real-time), vizualizace evolučního vývoje v reálném čase, 

tedy v průběhu kultivace, je nástroj vyvinutý speciálně pro evoluční inženýrství, který 

poskytuje informaci o hrubé populační struktuře vyvíjející se populace. To následně 

umožňuje systematickou izolaci adaptovaných mutantů a také zvyšování selektivního tlaku 

v pravou chvíli. Expanze a kontrakce různých barevných subpopulací pozorovaných pomocí 

VERT jsou výsledkem vzestupů a úpadků adaptovaných mutantů v těchto subpopulacích. 

Exprese v barevné subpopulaci tedy naznačuje výskyt adaptovaného mutanta a expanzi jeho 

klonů v této subpopulaci, tyto klony bývají často izolovány pro další analýzy. Postupně 

mohou být odebírány různé vzorky z barevných subpopulací vyznačující se zvýšenou expanzí 

např. při zvýšení selekčního tlaku či při dlouhodobější adaptaci na selekční tlak o stejné 

intenzitě. V závěru experimentu jsou pro další analýzy zvoleny populace nejodolnější při 

aplikaci nejvyššího stupně vybraného selekčního tlaku [8]. 

Prakticky se přitom jedná o kultivaci počáteční populace složené z různého počtu 

fluorescenčně značených buněk téhož mikroorganismu v přibližně stejném zastoupení. 

Vybrané mikroorganismy jsou přitom značeny prostřednictvím speciálních plasmidů s DNA 

kódující fluorescenční proteiny, které jsou vybírány tak, aby se při fluorescenci jednotlivých 

subpopulací nepřekrývala jejich emisní spektra a zároveň aby exprimované proteiny neměly 

negativní vliv na hostitelské mikroorganismy (často kombinace GFR, YFP, RFP – green, 

yellow, red fluorescent protein). Směsná populace je následně vystavena selekčnímu tlaku 

působením různých vlivů. Proces evoluce zde často probíhá kontinuálně, selekční tlak bývá 

zvýšen, jakmile je pozorována adaptivní událost, tedy zvýšený nárůst relativního podílu 

některé barevné subpopulace. Relativní podíly jednotlivých subpopulací jsou přitom 
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stanovovány prostřednictvím průtokové cytometrie, konkrétně pomocí FACS (Fluorescent 

Activated Cell Sorting). Jedná se o specializovaný typ průtokové cytometrie, kdy po samotné 

analýze na úrovni jedné buňky následuje třídění jednotlivých buněk do dvou nebo více nádob, 

a to na základě jejich fluorescenčních vlastností [8]. 

V kombinaci s pokročilými genomickými nástroji může použití VERT v evolučním 

inženýrství pomoci získat další poznatky o složitých fenotypech [8]. 

 

Obr. 7: Příklad znázornění populační dynamiky pomocí tříbarevného VERT systému [16] 

2.1.4 Aplikace evolučního inženýrství 

Metoda adaptivní laboratorní evoluce se aplikuje především na mikroorganismy, které jsou 

kultivovány za známých, jasně definovaných podmínek poměrně dlouhou dobu (volitelně 

v rozmezí dnů, týdnů až let), přičemž právě dlouhodobý časový horizont umožňuje selekci 

vylepšených adaptovaných fenotypů. Výhod aplikace metody evolučního inženýrství právě na 

mikroorganismy je několik, a to především: a) většina mikrobiálních buněk má poměrné 

nenáročné požadavky na živiny; b) jejich kultivace v laboratoři je snadná; c) mikrobiální 

buňky mají velmi rychlou dobu zdvojení a také mohou být za vhodných podmínek 

kultivovány po několik set generací v rámci dlouhodobého časového horizontu [1]. 

Současný výzkum se v posledních letech snaží stanovit rozdíly mezi evoluční dynamikou 

mikroorganismů v experimentech prováděných v laboratoři a v jejich přirozeném prostředí, 

a to i v lidském organismu, což je relevantní pro medicínu (např. mikrobiální infekce či 

progrese nádoru). Příkladem může být sekvenace genomů patogenních bakterií izolovaných 

z různých míst organismu při probíhajících chronických infekcích a jejich následné porovnání 

s dříve izolovanými vzorky pro identifikaci případných změn. Nedávno byl tento přístup 

aplikován na kmeni Pseudomonas aeruginosa vzorkovaném po desetiletí z dýchacích cest 

pacientů trpících cystickou fibrosou, stejně jako na kmen Burkholderia dolosa objevujícím se 



23 

 

při témže onemocnění. Zpočátku byly stanovovány změny genomu při přenosu mezi hostiteli 

a poté změny, které nastaly při adaptaci bakterií na prostředí nového hostitele. Z hlediska 

aplikace v medicíně je podstatné identifikovat geny a jejich změny související s možnými 

terapeutickými intervencemi (geny pro rezistenci k antibiotikům), s imunitními reakcemi 

hostitele (geny kódující antigeny na povrchu buněk) a také nové geny, které byly doposud 

neznámé. Tyto studie by mohly vést k významnému pokroku při identifikaci genů a mutací 

přispívajících k rozvoji onemocnění či k rezistenci na zavedenou léčbu [7]. 

Evoluční inženýrství se v biotechnologických procesech může využívat různě, a to buď za 

účelem zvýšené tolerance kmene vůči složce kultivačního media či vůči akumulujícímu se 

toxickému hlavnímu či bočnímu produktu, dále také ke zvýšení produkce rekombinantních 

proteinů a dalších metabolitů v buňkách. Produkce metabolitů je spojena s mikrobiálním 

růstem, což může být komplikujícím faktorem při scale-up procesu z laboratorního měřítka do 

průmyslového měřítka. V laboratořích a počátečních inženýrských krocích 

biotechnologických procesů se často začíná s kultivací ve složitých mediích, během převodu 

do velkoobjemových bioreaktorů jsou poté kultury vystaveny novým podmínkám a rozdílným 

režimům namáhání. V ideálním případě by měly být tyto faktory zohledněny 

a prostřednictvím adaptivní laboratorní evoluce by měly být vyvinuty kmeny, které se 

jednoduše adaptují při přenosu do velkoobjemových kultivací. Vhodnost mikrobiálního 

producenta pro danou biotechnologickou aplikaci lze významně ovlivnit i volbou počátečních 

podmínek, jako je složení media, které mj. rozhoduje o omezené či neomezené rychlosti 

růstu [1]. 

Tab. 1: Adaptivní laboratorní experimenty prováděné v minulosti s bakteriemi (převzato z [1]) 

Druh, kmen Prostředí 
Délka 

experimentu 
Reference 

Živiny 

E. coli REL606 DM minimální medium, glukosa 
> 50 000 

generací 
Lenski et al. [17–19] 

E. coli MG1655 chemostat při limitaci glycerolem 217 generací Weikert et al. [20] 

E. coli chemostat při limitaci glukosou 280 generací 
Notley-McRobb and 

Ferenci [21] 

E. coli MG1655 M9 minimální medium, glycerol 700 generací Ibarra et al. [22] 

E. coli MG1655 minimální medium s laktátem nebo glycerolem 
>1 000 a > 600 

generací 
Fong et al. [23] 

E. coli MG1655 M9 minimální medium, L-laktát 900 generací Hua et al. [24] 

E. coli MG1655 M9 minimální medium, laktosa 500 generací Dekel and Alon [25] 

E. coli MG1655 minimální medium, glukosa 25 dní Conrad et al. [26] 

E. coli MG1655 Δpgi M9 minimální medium, glukosa 50 dní Charusanti et al. [27] 

E. coli MG1655 
M9 minimální medium s glycerolem a 

1,2-propandiolem 
700 generací Lee et al. [28] 

E. coli chemostat s minimálním mediem, limitace fosfátem 37 dní Wang et al. [29] 

T. fusca Hagerdhalovo medium, glukosa, cellobiosa 
220–284 

generací 
Deng and Fong [30] 

L. lactis KF147 mléko 1 000 generací Bachmann et al. [31] 

G. sulfurreducens laktát nd  Summers et al. [32] 

C. tyrobutyricum 

ATCC 25755 
opakovaná batch fermentace, glukosa 130 dní Jiang et al. [33] 

E. coli REL606 DM minimální medium, laktosa 2 000 generací Quan et al. [34] 

E. coli B LB medium, xylosa, produkce laktátu 3 měsíce Zhao et al. [35] 
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Environmentální stres 

E. coli vysoká teplota (41,5 °C) 2 000 generací Rhiele et al. [36] 

E. coli UV záření 
80 cyklů UV 

záření 

Alcantara-Diaz et al. 

[37] 

E. coli zamrazování a rozmrazování 150 cyklů 
Sleight and Lenski [38, 

39] 

E. coli ΔrpoS osmotický stres nd Stoebel et al. [40] 

E. coli LB medium, tepelný stres (48,5 °C) 620 generací Rudolph et al. [41] 

E. coli MG1655 bohaté medium, 7% (v/v) ethanol 30–160 generací Goodarzi et al. [42] 

E. coli W3110 M9 minimální medium, 5% (v/v) ethanol 1 000 generací Horinouchi et al. [43] 

E. coli LB medium, 4-8 g/L isobutanol 45 přenosů Atsumi et al. [44] 

E. coli EcNR1 M9 minimální medium, 0,75% (v/v) isobutanol 500 generací Minty et al. [45] 

Bacillus boroniphilus TSB medium, 0,055–0,3 M H3BO3 50 přenosů Sen et al. [46] 

E. coli B Davisovo minimální medium, 42,2 °C 2 000 generací Tenaillon et al. [47] 

E. coli MG1655 LB medium, teplotní stres (až do 48 °C) 8 měsíců Blaby et al. [48] 

E. coli K-12 M9 medium, glukosa, chemostat, n-butanol > 200 generací Reyes et al. [49] 

E. coli MG1655 
M9 minimální medium, nízké pH, n-butanol, H2O2, 

vysoká koncentrace soli 
500 generací Dragosits et al. [50] 

Smíšené 

S. clavuligerus 27064 TSB + MRSA N315 nd Charusanti et al. [51] 

G. oxydans DSM2343 glycerol, zvýšená produkce DHA 25–50 přenosů Lu et al. [52] 

Experimenty v jednotlivých sekcích jsou řazeny chronologicky. Selekční faktor je vyznačen tučně ve sloupci prostředí.  

nd – nebyla zveřejněna data 

 

Při vývoji nových kmenů v rámci evolučního inženýrství spoléháme kromě inovativní síly 

pocházející z lidské mysli také na přirozenou schopnost přírody optimalizovat stávající 

kmeny správným způsobem pod uměle aplikovaným selekčním tlakem. Pouze správné 

propojení těchto světů může vést k pokrokům v konstrukci výhodných mikrobiálních buněk 

pro zamýšlené aplikace [3]. 

2.2 Polyhydroxyalkanoáty (PHA) 

Tradiční petrochemické plasty patří mezi důležité komodity pro zvýšení komfortu a kvality 

každodenního života. Mají široké uplatnění v domácnosti, ve zdravotnictví, v průmyslu, jako 

obalové materiály, ale i při výrobě nábytku, strojních rámů a různého dalšího příslušenství. 

Široké uplatnění syntetických plastů je důsledkem řady výhodných univerzálních vlastností 

jako lehkost, robustnost, mechanická odolnost, u některých propustnost či průhlednost, 

především ale poměrně nízkou cenou, dlouhou životností a odolností vůči degradaci. Přestože 

z hlediska výrobců a uživatelů je dlouhodobá životnost a odolnost vůči degradaci výhodná, 

z hlediska odpadového hospodářství plastových materiálů je tomu přesně naopak [53]. 

Akumulace plastů v životním prostředí se stala hlavním problémem těchto materiálů, 

jelikož úspěšně odolávají působení erozních činitelů prostředí i působení mikroorganismů. 

Navíc některé z plastů mohou uvolňovat toxické látky. Každoročně se přitom celosvětově 

vyprodukuje kolem 140 milionů tun plastových obalů, což má kromě negativního vlivu při 

akumulaci použitých výrobků v životním prostředí významný dopad i na vyčerpávání 

neobnovitelných zdrojů ropy, té se jen pro tento účel spotřebuje až 150 milionů tun za rok. 

Možnost biodegradace plastů téměř nepřichází v úvahu, metody nakládání s nimi, stejně jako 
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metody likvidace jsou časově náročné a velmi nákladné, a stejně tak jsou obtížné metody 

separace a recyklace těchto materiálů [54–56]. 

Snižování environmentálních dopadů konvenčních plastů je založeno na využívání 

alternativních materiálů v podobě biopolymerů. Mají mnoho benefitů mezi něž patří výrobní 

procesy šetrné k životnímu prostředí, biodegradabilita a biokompatibilita. Mohou být 

vyráběny jako součást integrovaných procesů v rámci biorafinerií, přirozeně jsou 

produkovány řadou mikroorganismů a rostlin. Biopolymery se široce využívají v různých 

oblastech spotřebního průmyslu, ale i ve zdravotnictví, kde se s výhodou využívá jejich 

biokompatibilita a také biodegradabilita, nemají nepříznivé účinky na biologické systémy 

a v organismu se po určité době, která se dá ovlivnit, rozloží na neškodné metabolity. Mezi 

nejznámější a nejčastěji využívané biopolymery patří polylaktid (PLA), polysacharidy, 

alifatické polyestery a polyhydroxyalkanoáty (PHA), jež mají podobné fyzikálně-chemické 

vlastnosti jako běžné plasty. Polyhydroxyalkanoáty a jejich deriváty jsou současně nejčastěji 

vyráběnými mikrobiálními bioplasty, jejichž hromadná produkce byla prozatím limitována 

vysokou cenou procesu (5–10krát dražší než výroba konvenčního ropného polypropylenu), 

cena se ale dá snížit využitím odpadních produktů jakožto výchozích surovin pro mikrobiální 

produkci [54–57]. 

2.2.1 Historie výzkumu PHA 

Výskyt granulí v cytoplasmě poprvé zaznamenal Martinus W. Beijerinck v roce 1888 při 

pozorování bakteriálních buněk pod mikroskopem, kde se jevily jako vysoce refrakční 

inkluze [58]. Na počátku 20. století byly granule u Azotobacter chroococcum popsány jakožto 

sudanofilní, v chloroformu rozpustné, inkluze podobné lipidům [59, 60]. 

V roce 1926 bylo Mauricem Lemiognem identifikováno jejich složení u Bacillus 

megaterium jako homopolymer 3-hydroxybutyrátu nazvaný polyhydroxybutyrát (PHB). 

Současně na základě experimentů popsal, že PHB slouží buňkám jako rezervní zdroj uhlíku 

a energie, zároveň se ale předpokládalo, že složení je u všech producentů uniformní 

a omezuje se pouze na PHB [59, 60]. Na základě výzkumu Macrae a Wilkinsona prováděného 

na kmenech Bacillus megaterium a Bacillus cereus byla potvrzena funkce PHB jako zásobní 

látky, a také bylo zjištěno, že nejvyšší produkce polymeru bylo dosahováno při vysokém 

poměru zdroje uhlíku k dusíku v mediu [61]. V následujících asi 15 letech probíhaly 

intenzivní výzkumy v této oblasti, a to i u jiných mikroorganismů než u rodu Bacillus, např. 

u rodů Pseudomonas, Azotobacter, Hydrogenomonas, Chromatium, Cyanobacterium a řady 

dalších [62–68]. Dále byl podrobněji charakterizován polyhydroxybutyrát, jeho fyzikální 

a chemické vlastnosti včetně molekulové hmotnosti, teploty tání, krystalické struktury, 

morfologie a vlastností nativních granulí, metod detekce či kvantifikace atd. [69]. V 60. letech 

byl PHB poprvé uvažován jako možný komoditní materiál pro lidskou potřebu, a proto byly 

optimalizovány podmínky fermentací pro zisk dostatečného množství, masivnímu zavádění 

do průmyslu ale bránila poměrně vysoká cena a také přílišný nezájem o negativní dopady 

petrochemických plastů na životní prostředí [69–74]. 

V 70. letech minulého století nejdříve Wallen a Davis (1972) izolovali z aktivovaného kalu 

z odpadních vod polyestery s podobnými, ale nikoliv stejnými vlastnostmi jako PHB, o dva 
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roky později Wallen a Rohwedder analýzou polyesteru odhalili přítomnost 3-hydroxyvalerové 

(3HV) a 3-hydroxymáselné kyseliny (3HB) jako majoritních složek a 3-hydroxyhexanové 

(3HHx) a případně i 3-hydroxyheptanové (3HH) kyseliny jako minoritních složek. Tímto byla 

popsána nová sloučenina, a to heteropolymerní PHA [75, 76]. V reakci na tento objev byly 

stanovovány vlastnosti různých kopolymerů a byly posuzovány jejich možné aplikace 

vzhledem ke skutečnosti, že kopolymerací s 3HB vznikají polymery eliminující nepříznivé 

vlastnosti PHB jako křehkost, krystalinita, teplota tání blízká teplotě rozkladu, tažnost apod. 

[77, 78]. Další desetiletí (80. léta) proto bylo zasvěceno objevování a charakterizaci všech 

možných jednotek PHA, což vedlo mj. k objevům 4HA, 5HA a 6HA [79–81]. V té době již 

bylo také jasné, že tyto polymery nejsou syntetizovány pouze Gram-negativními bakteriemi, 

ale i širokým spektrem Gram-pozitivních bakterií, aerobních, anaerobních 

i fotosyntetizujících bakterií, stejně jako některými archeabakteriemi [82, 83]. 

Další etapa vývoje byla založena na charakterizaci a klonování genů zodpovědných za 

syntézu PHA, což vedlo k pochopení biosyntézy na genetické úrovni. Klonovány a nejlépe 

charakterizovány byly geny bakteriálního kmene Cupriavidus necator (dříve Ralstonia 

eutropha či Alcaligenes eutrophus), jejich klonováním do Escherichia coli byl připraven 

rekombinantní kmen schopný produkovat PHA [84–87].  Úspěšné klonování genů umožnilo 

vygenerování transgenních rostlin schopných produkovat PHA, které mohou být 

v budoucnosti potenciálními producenty [88]. 

Vývoj pokračuje i v současnosti, a to prostřednictvím metod proteinového, ale 

i genetického či evolučního inženýrství. Pomocí těchto přístupů byly charakterizovány 

struktury různých PHA synthas, což umožňuje pochopit katalytické mechanismy, substrátové 

specifity těchto enzymů a také faktory, které ovlivňují molekulovou hmotnost produkovaného 

polymeru. Manipulace s enzymy biosyntézy PHA umožňují přípravu biopolymerů vhodných 

vlastností, a to např. z odpadních produktů, čímž se snižuje cena výsledného produktu, která 

v minulosti zabraňovala většímu rozšíření do průmyslu [89]. 

K dnešnímu dni je známo přibližně 150 různých monomerních jednotek 

polyhydroxyalkanoátů s různou strukturou, a to monomery alifatické, rozvětvené, nasycené, 

nenasycené nebo aromatické. Polyestery z hydroxyalkanových kyselin mohou být 

produkovány buď chemickou syntézou, nebo biotechnologicky s možností využití více než 

90 druhů mikroorganismů [90, 91]. 
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Obr. 8: Vývoj vědy a technologie spojené s PHA v průběhu 20. století [69] 

2.2.2 Charakteristika a rozdělení PHA 

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) patří do skupiny biodegradabilních plastů, jejichž výhody 

spočívají oproti běžným konvenčním plastům na bázi ropy právě v 100% biodegradabilitě, 

šetrné produkci z obnovitelných zdrojů, což zaručuje jejich udržitelnou výrobu, a dalších 

vlastnostech příznivých nejen pro životní prostředí, ale i pro spotřebitele. Při porovnání 

vlastností bioplastů s vlastnostmi petrochemických plastů jsou jim právě PHA nejblíže [54, 

92, 93]. 

Mikroorganismy si vytvářejí polyhydroxyalkanoáty jako zásobní látky pro případ, kdyby 

se dostaly do nepříznivých podmínek, kdy slouží jim jako zdroj uhlíku, energie, a také 

potřebné redukční síly, a zajistí jim tak dočasně přežití [93, 94]. Tvorba PHA byla popsána 

u více než 300 bakteriálních druhů [83]. Nejčastěji si je syntetizují v případě nadbytku zdroje 

uhlíku při současné limitaci esenciálními prvky jako je kyslík, dusík nebo fosfor, případně při 

náhlém posunu pH [82, 83, 95]. Syntetizovány jsou v cytoplazmě, a to ve formě ve vodě 

nerozpustných granulí, které lze pozorovat elektronovým, ale i optickým mikroskopem buď 

za využití vysokého lomu světla na granulích, nebo se kontrastně barví lipofilními barvivy 

sudanovou černí B, nilskou modří A, nilskou červení apod. [89, 92, 93]. Díky jejich lipofilní 

povaze nedochází při akumulaci ke zvyšování osmotického tlaku. Granule mohou 

představovat až 90 % hmotnosti vysušené biomasy, množství PHA v biomase přitom 

ovlivňuje řada faktorů, které je důležité zohledňovat při průmyslové produkci. Velikost 

granulí je v průměru 0,2–0,5 μm, kolem polyesterového jádra se nachází asi 2 nm široká 

vrstva tvořená fosfolipidy a proteiny. Fosfolipidy tvoří monovrstvu  kolem jádra, z proteinů 
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jsou zastoupeny PHA polymerasa, PHA depolymerasa, phasin proteiny mj. zabraňující 

koalescenci jednotlivých granulí mezi sebou a další proteiny s prozatím neobjasněnými 

funkcemi. V jádře inkluzí se nachází samotný polymer, a to o délce 10
3
–10

4
 monomerních 

jednotek [69, 96–99]. 

 

Obr. 9: PHA granule; a) znázornění granulí v buňkách, b) schematické znázornění struktury granule. 

Polyesterové jádro je obklopeno fosfolipidovou monovrstvou se zainkorporovanými proteiny PHA 

polymerasou a PHA depolymerasou, phasiny a dalšími proteiny [100] 

Z chemického hlediska se jedná o lineární polyestery hydroxyalkanových kyselin (HA), 

nejčastěji přitom 3-hydroxyalkanových kyselin, ale u některých mikroorganismů mohou být 

v polymeru i monomery v podobě 4-, 5- či 6-hydroxyalkanových kyselin [101]. Prozatím bylo 

popsáno přibližně 150 různých hydroxyalkanových kyselin s rozdílnými postranními 

řetězci [102]. Zastoupení jednotlivých monomerních jednotek v polymeru lze po hydrolýze 

esterových vazeb a případné derivatizaci stanovit pomocí plynové chromatografie (GC), 

plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS), ale také pomocí kapalinové 

chromatografie (HPLC) nebo nukleární magnetické rezonance (NMR) [103]. Vzhledem ke 

stereospecifitě enzymu PHA polymerasy (synthasy) se všechny jednotky vyskytují v R 

konfiguraci, v polymeru nebyla prozatím nikdy objevena žádná HA s S konfigurací [104–

106]. Zatímco polymer vykazuje lipofilní chování, jednotlivé monomery jsou rozpustné ve 

vodě [56]. Molekulová hmotnost polyhydroxyalkanoátů se odvíjí od druhu produkčního 

mikroorganismu, zdroje uhlíku a jeho koncentraci, podmínek fermentace (např. pH) a také 

způsobu fermentačního procesu (batch, fed-batch, kontinuální proces), leží přitom v rozmezí 

200–3 000 kDa [78, 89, 107, 108]. 
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Obr. 10: Chemická struktura PHA produkovaných bakteriemi [109] 

Struktura, stejně jako značně variabilní fyzikálně-chemické vlastnosti a zastoupení 

jednotlivých monomerů polyhydroxyalkanoátů jsou společně s velikostí granulí a jejich 

množstvím závislé na druhu produkčního mikroorganismu [82, 110]. Podle zastoupení 

monomerních jednotek můžeme PHA dělit na homopolymery s jednou, opakující se, 

jednotkou, a na heteropolymery s minimálně dvěma rozdílnými monomerními jednotkami. 

Jako kopolymery se zde nejčastěji označují polymery se dvěma rozdílnými monomery, 

kombinací tří rozdílných monomerů vznikají tzv. terpolymery, které mohou mít oproti 

kopolymerům ještě výhodnější vlastnosti. Další možností, jak můžeme dělit PHA, je na 

základě počtu uhlíků v jednotkách monomerů., a to na tři skupiny: short-chain-lenght PHA, 

medium-chain-lenght PHA a long-chain-lenght PHA [78, 107, 111–113]. Délka bočního 

řetězce se výrazně projevuje na fyzikálně-chemických vlastnostech polymeru. Kratší řetězec 

se projeví krystalinitou výsledného polymeru, tyto polymery mají vlastnosti jako konvenční 

termoplasty, se vzrůstající délkou řetězce roste elasticita výsledného polymeru, tyto PHA se 

chovají jako elastomery (pryže, kaučuky). Kombinací různých monomerních jednotek lze 

připravit výsledné materiály požadovaných vlastností.  Kromě již uvedených charakteristik 

zastoupení monomerů ovlivňuje hydrofobicitu polymeru PHA, teplotu tání, teplotu skelného 

přechodu a stupeň krystalinity [54, 101]. 
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Tab. 2: Porovnání vlastností vybraných PHA s PP [114] 

Polymer Teplota tání [°C] 
Youngův 

modul [GPa] 

Pevnost v tahu 

[MPa] 

Prodloužení při 

přetržení [%] 

P(3HB) 175–180 3,5–4 40 3–8 

P(3HB-co-3HV) 
    

3 mol. % 3HV 170 2,9 38 – 

20 mol. % 3HV 145 1,2 32 50–100 

P(3HB-co-4HV) 
    

3 mol. % 4HV 166 – 28 45 

10 mol. % 4HV 159 – 24 242 

PP 170–176 1,0–1,7 29,3–38,6 500–900 

2.2.2.1 Short-chain-lenght PHA (scl-PHA) 

Do skupiny scl-PHA patří homopolymery i heteropolymery, jejichž monomery obsahují ve 

své struktuře 3–5 atomů uhlíku. Stavebními jednotkami jsou 3-hydroxypropionát (3HP), 

3-hydroxybutyrát (3HB), 3-hydroxyvalerát (3HV), 4-hydroxybutyrát (4HB), 5-hydroxyvalerát 

(5HV) atd. Nejčastěji se vyskytujícími zástupci skupiny jsou poly(3-hydroxybutyrát) P(3HB), 

také PHB, dále poly(3-hydroxyvalerát) P(3HV), jejich kopolymer poly(3-hydroxybutyrát-co-

3-hydroxyvalerát) P(3HB-co-3HV) a další [78, 108, 112]. Syntéza skupiny scl-PHA je 

typická pro mikroorganismy s PHA synthasou se substrátovou specifitou pro danou délku 

bočního řetětce, tato PHA synthasa se vyskytuje u Cupriavidus necator (R. eutropha, A. 

eutropus) [108]. 

PHA s krátkým řetězcem se vyznačují tuhostí, křehkostí a vysokým stupněm krystalinity 

v rozmezí 60–80 % [89, 115]. 

Nejvíce prozkoumaným a zároveň i nejvíce rozšířeným PHA je polyhydroxybutyrát (PHB) 

známý již od roku 1926 [59, 60]. Polymer po extrakci z mikrobiální buňky vykazuje vysokou 

krystalinitu, a to díky přísnému zachování R konfigurace ve všech monomerních jednotkách. 

Naopak zcela amorfní polymer se vyskytuje v nativních granulích in vivo. Přechod 

z amorfního stavu do částečně krystalického (50–60 %) je vyvolán působením chemického či 

fyzikálního stresu na proteiny a fosfolipidy ve vrstvě obklopující polyesterové jádro, kdy 

dochází k vytváření uspořádané pravidelné struktury [116].  PHB je ve vodě nerozpustný, je 

relativně odolný vůči hydrolytické degradaci, má nízkou propustnost pro kyslík, dobré 

termoplastické, ale zato špatné mechanické vlastnosti (tuhost, křehkost). Nevýhodou je též 

skutečnost, že teplota tání polymeru je blízká teplotě rozkladu, což komplikuje zpracování. 

Molekulová hmotnost obvykle leží v rozmezí 10–3 000 kDa, vlastnosti mohou být zlepšeny 

produkcí vysokomolekulárních polymerů v upravených kmenech [54, 89, 101]. 
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Obr. 11: Fyzikální stav PHA. Nalevo: schematické znázornění části řezu skrze nativní PHB granuli; 

znázorněny jsou strukturní a funkční proteiny a fosfolipidy tvořící povrchovou vrstvu. Uprostřed: 

snímek PHB akumulující bakterie získaný pomocí elektronové mikroskopie. Napravo: schematické 

znázornění izolovaného, denaturovaného, částečně krystalického PHB [116] 

Strategie pro úpravu vlastností PHA spočívá nejčastěji v kopolymeraci nejčastěji 3HB 

s monomery jako 3HV, 3HHx, 3HP, 4HB či jinými. Hlavními upravovanými vlastnostmi jsou 

přitom krystalinita, teplota tání, tuhost a houževnatost [89, 92, 117]. 

Nejznámější kopolymer P(3HB-co-3HV)  se vyznačuje oproti samotnému PHB nižší 

krystalinitou, nižší teplotou tání, je pružnější a vykazuje také zvýšené prodloužení k přetržení. 

Na vlastnostech se neprojevuje pouze přítomnost jednotlivých monomerů, ale i jejich 

procentuální zastoupení v polymeru, množství 3HV se přitom může pohybovat v rozmezí 0–

30 mol. % [54, 104, 118]. 

2.2.2.2 Medium-chain-lenght PHA (mcl-PHA) 

Mcl-PHA je skupinou zahrnující opět homopolymery i heteropolymery, jejichž monomerní 

jednotky mají ve své struktuře 6–14 atomů uhlíku. Stavebními jednotkami tedy mohou být 

3-hydroxyhexanoát (3HHx), 3-hydroxyheptanoát (3HH), 3-hydroxyoktanoát (3HO) a další. 

Mezi zástupce mcl-PHA se řadí poly(3-hydroxyhexanoát) P(3HHx), poly(3-hydroxyoktanoát) 

P(3HO), jejich kopolymer poly(3-hydroxyhexanoát-co-3-hydroxyoktanoát) P(3HHx-co-3HO) 

a jiné. V přirozeně se vyskytujících mcl-PHA byly objeveny i monomerní jednotky 

4-hydroxyalkanových či 5-hydroxyalkanových kyselin [78, 107, 111]. PHA synthasa se 

substrátovou specifitou pro střední délku postranního řetězce monomerních jednotek byla 

popsána u Pseudomonas oleovorans [108]. Mezi stavebními jednotkami mcl-PHA byly 

identifikovány i hydroxyalkanové kyseliny s funkčními skupinami modifikujícími postranní 

řetězec, a to hydroxylové, epoxy-, kyano-, karboxylové a jiné skupiny či halogeny [104].  
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PHA se střední délkou řetězce patří mezi flexibilní a elastické materiály s nízkou 

krystalinitou (do 25 %), nízkou pevností v tahu, vysokým prodloužením v tahu, nízkými 

teplotami tání a teplotou skelného přechodu pod pokojovou teplotou. Oproti scl-PHA jsou 

odolnější a snadněji zpracovatelné [89, 107, 115]. 

2.2.2.3 Long-chain-lenght PHA (lcl-PHA) 

Mezi lcl-PHA se řadí polymery se stavebními jednotkami obsahujícími více než 15 atomů 

uhlíku, opět se může jednat o homopolymery i heteropolymery. Tyto monomery nebyly 

detekovány v žádném z přirozeně se vyskytujících PHA, popsána u nich byla pouze in vitro 

produkce [107]. 

2.2.2.4 Další PHA 

Vyskytují se i hybridní kopolymery, které ve své struktuře obsahují jeden monomer s krátkým 

postranním řetězcem a druhý se střední délkou postranního řetězce [55]. 

Často se jedná o poly(3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyhexanoát) P(3HB-co-3HHx), který 

kombinuje termomechanické vlastnosti PE (pevnost, pružnost, tvárnost, houževnatost, 

pružnost) s fyzikálně-chemickými vlastnostmi polyesterů [54, 55]. 

2.2.3 Biosyntéza a produkce PHA 

Mikroorganismy produkující polyhydroxyalkanoáty lze rozdělit na dvě skupiny, a to na ty, 

které PHA produkují při nadbytku uhlíkatého substrátu za současné limitace dusíkem, 

fosforem, hořčíkem či sírany, druhá skupina mikroorganismů syntetizuje a akumuluje PHA 

i bez limitace zásadními živinami. Do první skupiny patří kmeny Cupriavidus necator, 

Protomonas extorquens, Protomonas oleovorans, Pseudomonas putida, Bacillus subtilis 

a další, zástupci druhé skupiny jsou např. Alcaligens latus, mutantní kmen Azotobacter 

vinelandii a rekombinantní Escherichia coli [54, 108]. 

2.2.3.1 Dráhy biosyntézy 

Na základě výzkumů napříč známými produkčními mikrobiálními kmeny byly popsány tři 

biosyntetické dráhy pro PHA. Uvažuje se ještě dráha čtvrtá, ta ale prozatím nebyla popsána. 

Dráhy se odvíjí od zdroje uhlíku, rozdíl mezi jednotlivými drahami spočívá v mechanismu 

konstrukce monomerní jednotky, tedy 3-, 4-, 5- či 6-hydroxyalkanových kyselin, 

polymerizační reakce jednotek se neliší [108, 119]. 

První z drah vychází nejčastěji z cukerných substrátů, byla popsána u Cupriavidus necator 

jako hlavní dráha produkce poly(3-hydroxybutyrátu). Předpokládá metabolizaci 

monosacharidu na acetyl-CoA jakožto výchozí substrát pro enzym β-ketoacylthiolasu (PhaA). 

Kondenzací dvou acetyl-CoA vzniká acetoacetyl-CoA, který je pomocí NADPH-dependentní 

acetoacetyl-CoA reduktasy (PhaB), přeměněn na (R)-3-hydroxybutyryl-CoA. Poslední krok 

biosyntézy je katalyzován stereospecifickou PHA synthasou (PhaC). Spočívá v kondenzaci 

dvou monomerních jednotek za vzniku poly(3-hydroxyalkanoátů). Pro uvedenou dráhu jsou 

zapotřebí geny phaA, phaB a phaC kódující příslušné enzymy, u C. necator, Pseudomonas 

acidophila a Alcaligenes latus tyto geny tvoří operon phaCAB. Shodné geny byly detekovány 

i u dalších producentů PHB, netvoří ale uvedený operon. U některých producentů se namísto 
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NADPH-dependentní reduktasy vyskytuje NADH-dependentní acetoacyl-CoA reduktasa [54, 

82, 108, 120, 121]. 

Druhá z drah vychází z meziproduktů degradace masných kyselin β-oxidací, a to buď 

z acetyl-CoA, který odstupuje v každém cyklu Lynenovy spirály, nebo z různých acyl-CoA 

vzniklých při degradaci. Odstupující acetyl-CoA prochází stejným zpracováním jako 

acetyl-CoA vznikající ze sacharidů. Procesem β-oxidace vznikají (S)-3-hydroxyacyly-CoA, ty 

však nemohou být inkorporovány do polymeru, musí být nejdříve převedeny na R izomery. 

Izomeraci katalyzují (R) - specifické enoyl-CoA hydratasy (PhaJ) kódované geny phaJ. Takto 

vzniká řada monomerů v podobě (R)-3-hydroxyacyl-CoA, které jsou následně spojovány do 

polymeru prostřednictvím PHA synthas s danou substrátovou specifitou. Na rozdíl od 

předchozí dráhy mohou touto cestou vznikat kopolymery (P(3HB-co-3HV) apod.), typická je 

také pro vznik mcl-PHA. Produkce PHA z alkanů a mastných kyselin přes degradaci 

mastných kyselin je typická např. pro rod Pseudomonas [54, 108, 119–121]. 

Třetí dráha vychází z jednoduchých neúplných zdrojů uhlíku, často ze sacharidů. Po 

metabolizaci na acetyl-CoA dále pokračuje dráhou biosyntézy mastných kyselin, a to 

k různým (R)-3-hydroxyacyl-ACP. Posléze reakcí katalyzovanou 3-hydroxyacyl-ACP-CoA 

transferasou (PhaG), kódovanou genem phaG, vznikají příslušné (R)-3-hydroxyacyly-CoA. 

PHA synthasa následně katalyzuje reakci za vzniku poly(3-hydroxyalkanoátů) [54, 108, 119–

121]. 

Polyestery z 4-, 5- či 6-hydroxyalkanových kyselin jsou syntetizovány spojováním 

monomerních jednotek v podobě 4-, 5- a 6-hydroxyacyl-CoA. Monomerní jednotky vznikají 

z různých příbuzných zdrojů uhlíku [119]. 

2.2.3.2 Biosyntéza PHA u Cupriavidus necator H16 

Cupriavidus necator H16 (dříve známá jako Ralstonia eutropha H16, Alcaliqenes eutrophus 

H16 či Wautersia eutropha H16) patří mezi kmeny využívané k produkci PHA vzhledem ke 

schopnosti akumulace vysokého množství polymeru v buňkách. PHB začíná produkovat až po 

vyčerpání zdrojů dusíku nebo fosforu v mediu, což musí být při cílené produkci polymeru 

zohledněno [54, 108]. 

Metabolická dráha biosyntézy PHB u kmene C. necator je jednou z nejjednodušších, proto 

byla detailně objasněna. Probíhá nejčastěji první drahou popsanou výše, reakce katalyzují 

enzymy PhaA, PhaB a PhaC. Dráha biosyntézy PHB má dva regulační body, první 

představuje reakce katalyzovaná β-ketoacylthiolasou, aktivitu enzymu ovlivňuje koncentrace 

acetyl-CoA a volného HS-CoA v cytoplazmě. Druhou regulací je koncentrace redukovaného 

kofaktoru NAD(P)H, a také poměr NAD(P)H/NAD(P)
+
. Vysoký poměr inhibuje 

isocitrátdehydrogenasu v Krebsově cyklu, což způsobí nadbytek acetyl-CoA, který není 

odbouráván, a může být proto využit pro syntézu PHB [54, 82, 93, 120]. 

C. necator produkuje polyhydroxybutyrát na široké škále substrátů, a to nejčastěji na 

sacharidech, proteinových hydrolyzátech a tucích, což může být využito pro ekonomicky 

výhodnou produkci polymeru. Kromě uvedených substrátů může využít i organické kyseliny 

či alkoholy. Tyto substráty mohou sloužit jako prekurzory pro syntézu jiných monomerních 
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jednotek než 3-hydroxybutyrátu, následně tedy ke vzniku kopolymerů nebo terpolymerů 

PHA, což se projeví na materiálových vlastnostech. Zdrojem organických kyselin 

používaných za tímto účelem, především octové a levulové, může být lignocelulosová 

biomasa jakožto obnovitelný zdroj pro zisk bakteriální biomasy. Tepelnou hydrolýzou 

lignocelulosy za současné katalýzy minerálními kyselinami a následnou enzymatickou 

hydrolýzou vznikají nejdříve sacharidy, na základě podmínek zpracování mohou dále vznikat 

organické kyseliny s krátkými řetězci. Vysoká koncentrace kyseliny octové, propionové 

a levulové bývá pro buňky toxická nebo inhibiční, nižší koncentrace sice snižuje koncentraci 

buněk v kultuře, ale přeživší buňky zvládají nízké koncentrace metabolizovat, jednou 

z možností metabolizace je přitom právě inkorporace do PHA. Acetát indukuje u C. necator 

biosyntézu mastných kyselin, propionát je zpracováván skrze β-oxidaci, kyselina levulová 

indukuje obě dráhy současně. Přítomnost kyselin tedy indukuje různé dráhy biosyntézy PHA, 

což se projevuje mj. zvýšenou expresí genů kódujících příslušné enzymy. Přítomnost kyseliny 

octové vede k biosyntéze PHB, přítomnost kyseliny propionové nebo kombinace kyseliny 

propionové a octové vede k biosyntéze kopolymeru poly(3-hydroxybutyrát-co-3-

hydroxyvalerát), P(3HB-co-3HV), kyselina levulová indukuje biosyntézu terpolymeru poly(3-

hydroxybutyrát-co-3-hydroxyvalerát-co-4-hydroxyvalerát), P(3HB-co-3HV-co-4HV). Při 

analýze metabolomu C. necator za přítomnosti kyseliny levulové v mediu byly stanoveny 

zvýšené koncentrace acetoacetyl-CoA reduktasy, 3-ketoacyl-ACP reduktasy, acyl-CoA 

synthetasy a acyl-CoA ligasy, tedy enzymů zapojených do metabolismu PHA, degradace 

i syntézy mastných kyselin. Na základě metabolitů bylo také zjištěno, že kyselina levulová je 

metabolizována přes acetyl-CoA a propionyl-CoA, tedy thioestrerasovou dráhou stejně jako 

ostatní kyseliny s krátkým řetězcem. Kromě využití jakožto prekurzory pro PHA mohou být 

organické kyseliny využity i jako zdroj energie, nebo jako výchozí látky pro vznik 

aminokyselin a dalších metabolitů [108, 122–124]. 
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Obr. 12: Schematické znázornění biosyntetických drah PHA u C. necator. PhaA – β-ketoacylthiolasa, 

PhaB – NADPH-dependentní acetoacetyl-CoA reduktasa, PhaC – PHA synthasa, PhaG – 

3-hydroxyacyl-ACP-CoA transferasa, PhaJ – (R)-specifická enoyl-CoA hydratasa, FabG – 

3-ketoacyl-CoA reduktasa [122]  

Propionyl-CoA nemusí bezpodmínečně vždy sloužit jako prekurzor 3HV při biosyntéze 

PHA, nýbrž může být metabolismem zcela odbourán. Nevzniká pouze při rozkladu kyseliny 

levulové, jedná se o metabolit přirozeně vznikající β-oxidací masných kyselin s lichým 

počtem uhlíků či jako intermediát dalších katabolických procesů. Propionyl-CoA může být 

odbourán prostřednictvím 2-methylcitrátového cyklu (MCC – Methylcitrate Cycle), někdy 

nazývaného též α-oxidací propionátu. První krok představuje aktivace propionátu či přímo 

vznik aktivované formy v podobě propionyl-CoA. Následující krok, katalyzovaný regulačním 

enzymem 2-methylcitrát synthasou, zahrnuje kondenzaci propionyl-CoA a oxalacetátu za 

vzniku 2-methylcitrátu a odstoupení volného koenzymu A (HSCoA). Reakce je analogií 

kondenzace acetyl-CoA a oxalacetátu v citrátovém cyklu za vzniku citrátu při katalýze citrát 

synthasou. Potřebný oxalacetát mohou mikroorganismy získat z glyoxalátového cyklu nebo 

z pyruvátu prostřednictvím reakcí katalyzovaných fosfoenolpyruvát synthetasou 

a fosfoenolpyruvát karboxylasou. Následuje izomerace sestávající z dehydratace a následné 

hydratace za vzniku 2-methylisocitrátu, dílčí reakce jsou katalyzovány odlišnými enzymy, 

dehydrataci katalyzuje 2-methylcitrát-cis-akonitát dehydratasa, hydrataci poté akonitasy 

vyskytující se i v citrátovém cyklu (izoenzymy akonitasa A a B), uvedená dehydratasa bývá 

i přes značnou odlišnost již v primární struktuře někdy označována za akonitasu C. Poslední 
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krok čistě 2-methylcitrátového cyklu spočívá ve štěpení 2-methylisocitrátu za vzniku 

sukcinátu a pyruvátu, reakce je katalyzována 2-methylisocitrát lyasou. Analogii představuje 

rozklad isocitrátu na sukcinát a glyoxalát katalyzovaný isocitrát lyasou v rámci 

glyoxalátového cyklu. Odstupující pyruvát může být komplexem pyruvátdehydrogenasy 

převeden oxidační dekarboxylací na acetyl-CoA a dále být zcela odbourán v Krebsově cyklu. 

Složitější odbourání nastává u sukcinátu, který jakožto intermediát citrátového cyklu neslouží 

k odbourání, nýbrž je neustále regenerován. Pro úplný rozklad musí být převeden skrze malát 

dekarboxylací na pyruvát a následně na acetyl-CoA, jediný odbouratelný metabolit vstupující 

do citrátového cyklu. 2-methylcitrátový cyklus bývá indukován nedostatkem kyslíku, při 

nízké aeraci buněk v kulturách lze tedy při produkci PHA mj. předpokládat nižší množství 

inkorporovaného 3-hydroxyvalerátu [125–128]. 

 

Obr. 13: Schematické znázornění 2-methylcitrátového cyklu a části Krebsova cyklu [125] 

2.2.3.3 Mikroorganismy využívané pro produkci PHA 

Kromě výše popsaného kmene Cupriavidus necator H16 se využívají i další kmeny schopné 

akumulovat vysoká množství PHA v biomase, a to kmeny divoké i rekombinantní či 

mutantní. Rekombinantní kmeny se přitom využívají za účelem utilizace levných zdrojů 

uhlíku, a to ty s rychlým růstem, rychlou syntézou a co největším akumulovaným množstvím 

PHA. Používané kmeny mohou být ze skupiny vyžadující limitaci živinami i ze skupiny 

akumulující PHA bez limitace, jen musí být skutečnost při procesu produkce zohledněna. 

Z konkrétních producentů se jedná o rody Azotobacter, Bacillus, Pseudomonas, Burkholderia, 

extrémofilní rody Halomonas, Haloferax, dále o rod Methylobacterium, Cyanobacteria, 

rekombinantní kmen E. coli a mnoho dalších [54, 108]. 
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2.2.3.4 Substráty využívané pro produkci PHA 

U využívaných uhlíkatých substrátů se zohledňuje především jejich cena, důležitá je ale 

i jejich povaha. Pro produkci kopolymerů či terpolymerů PHA je nezbytné znát metabolismus 

produkčního mikroorganismu, aby mohl být do produkčního media přidáván vhodný 

prekurzor. Dříve používané sacharidy představují poměrně drahý zdroj uhlíku, proto jsou 

nahrazovány odpadními produkty např. ze zemědělství v podobě lignocelulosy, odpadními 

tuky a oleji z potravinářského průmyslu a provozů, využitelnými složkami komunálního 

odpadu, odpadními složkami ze zpracování zemědělských plodin či z papírenského průmyslu, 

hydrolyzáty různým proteinů, odpadní vodou, plynnou směsí kyslíku, oxidu uhličitého 

a vody, močovinou a širokou škálou dalších substrátů. Alternativní substráty mohou být 

oproti sacharidům méně efektivně využívány k syntéze PHA, při posuzování výhodnosti musí 

být tedy zohledněna i tato skutečnost [54, 108, 119]. 

2.2.4 Degradace PHA 

Biodegradabilita polyhydroxyalkanoátů v různých prostředích je důležitou charakteristikou 

těchto materiálů, která je odlišuje od petrochemických plastů. Vysvětlení biodegradability 

spočívá v účelu, za kterým si mikroorganismy PHA přirozeně vytváří. Slouží jim jako zdroj 

uhlíku a energie, proto musí mít enzymatickou výbavu pro jejich zpětné využití 

v nepřítomnosti jiných zdrojů [79, 82, 83, 89]. 

Enzymy degradující PHA patří do skupiny depolymeras, jedná se o intracelulární 

a extracelulární PHA depolymerasy, jejichž funkce spočívá v hydrolýze esterových vazeb 

v molekulách polymeru. Intracelulární PHA depolymerasa štěpí buňkou vytvořené amorfní 

granule v cytoplazmě, nachází se ve vrstvě obklopující polyesterové jádro [89]. Na základě 

studií bylo stanoveno, že intracelulární degradace PHA granulí v případě je velmi pomalý 

proces, a to asi desetkrát pomalejší než biosyntéza, ale pouze v případě, že se 

mikroorganismus vyskytuje ve svém optimu, neprocházel právě fází hladovění apod. [129]. 

Extracelulární PHA depolymerasa je buňkou vylučována do prostředí, kde hydrolyzuje 

nerozpustný exogenní vysokomolekulární PHA na monomerní či oligomerní jednotky, které 

mohou procházet do buněk, a poté mohou mikroorganismu také sloužit jako zdroj uhlíku [89]. 

Vzhledem k rozdílné struktuře PHA uvnitř a vně buněk (amorfní vs. krystalická) se 

předpokládá, že mechanismy intracelulární a extracelulární hydrolýzy se liší [130]. 

Rychlost extracelulární biodegradace PHA závisí jednak na samotném materiálu (složení 

polymeru, molekulová hmotnost, plocha povrchu, stupeň krystalinity, aditiva aj.), jednak na 

podmínkách prostředí (především teplota, vlhkost, pH a dostupnost dalších živin pro 

mikroorganismy) a koncentraci depolymerasy. Mikroorganismy degradující PHA v prostředí 

byly izolovány z půdy, mořské i sladké jezerní vody, vzduchu, horkých pramenů a kalů. 

V těchto prostředích byly také charakterizovány vzorky PHA v průběhu degradace z hlediska 

rozměrů, molekulové hmotnosti či mechanické pevnosti. Na základě analýz bylo zjištěno, 

že degradace probíhá na povrchu materiálu, čímž se velmi málo mění molekulová hmotnost 

polymeru, a že rychlosti v jednotlivých prostředích jsou rozdílné s dobou degradace v řádu 

týdnů až let [89, 131–134]. Při aerobním odbourávání se PHA rozkládají až na oxid uhličitý 

a vodu, anaerobně vzniká methan [135]. 
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Obr. 14: Průběh degradace P(3HB-co-3HV) ve splaškovém kalu v létě při průměrné teplotě 20 °C. 

Lahve umístěné v daném prostředí byly foceny v časech (zleva) 0, 2, 4, 6, 8 a 10 týdnů [136] 

Extracelulární biodegradace PHA spočívá v heterogenní reakci, kdy substrát je ve vodě 

nerozpustný, zatímco PHA depolymerasa je ve vodě rozpustným enzymem. Proces se 

odehrává ve dvou postupných krocích, první představuje adsorpci vazebné domény enzymu 

k substrátu, druhým krokem je hydrolýza esterové vazby katalytickou doménou enzymu. Obě 

domény enzymu jsou spojeny linkerem, který kromě spojovací funkce podjednotek zajišťuje 

udržení optimální vzdálenost mezi nimi. Podobná strategie enzymatické hydrolýzy se 

uplatňuje u mnoha depolymerizačních enzymů, a to především u nerozpustných 

polysacharidů [89, 137–140]. 

2.2.5 Aplikace PHA 

Využití polyhydroxyalkanoátů se odvíjí od jejich základních charakteristik – hydrofobicity, 

biodegradability, biokompatibility a možnosti udržitelné produkce z obnovitelných zdrojů. 

Kombinací různých monomerních jednotek lze získat materiály na míru pro danou aplikaci, 

a to od termoplastů až po elastomery [108, 120]. 

Komerční uplatnění našly zpočátku díky vlastnostem společným s konvenčními ropnými 

plasty, prvními výrobky z PHA, konkrétně z PHB a kopolymeru P(3HB-co-3HV), byly různé 

obalové a potahovací materiály (pytle na odpad, povlaky na papírových obalech apod.), 

spotřební obaly jako lahve na šampony, jednorázové nádobí, spodní folie plen a další, přičemž 

řada konkrétních aplikací či produktů byla patentována. Další možnost zpracování PHA 

spočívá ve výrobě vláken, z nichž mohou být dále vytvářeny netkané textilie. Elastomerní 

PHA lze využít např. jako adheziva či latex. Kromě polymerů vzrůstá současně i zájem 

o monomerní jednotky PHA, které mohou sloužit jako výchozí chirální látky pro chemické 

reakce nebo jako biologicky rozložitelná organická rozpouštědla [108, 120]. 

Vzhledem k biokompatibilitě a biodegradabilitě našly PHA uplatnění i v humánní či 

veterinární medicíně, jelikož při rozkladu vznikají pro organismus přirozené látky. Hlavní 

oblast využití představuje kardiovaskulární systém (náhrady cév, kardiovaskulární stenty, 

cévní štěpy, srdeční chlopně aj.). Další oblastí je hojení kostí a měkkých tkání, při hojení kostí 
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se využívá piezoelektrických vlastností PHA, které u kostí indukují osteosyntézu. Významné 

aplikace představují taktéž cílená distribuce a dávkování léčiv a využití biodegradabilních 

chirurgických nití. Nosičové systémy založené na PHA našly uplatnění i v zemědělství při 

dlouhodobém uvolňování herbicidů a insekticidů. Kromě kopolymerů a terpolymerů PHA se 

využívají i polymerní blendy, uplatnění našly kombinace PHA/PVA (polyvinylalkohol) 

a PHA/PLA (kyselina polymléčná) [108, 120, 141]. 

2.3 Aplikace technik evolučního inženýrství na mikroorganismy produkující 

polyhydroxyalkanoáty 

Obecně lze experimenty spadající svými postupy do evolučního inženýrství rozdělit na ty, 

kdy byly mikroorganismy adaptovány na jiný zdroj živin, než je pro ně typický, nebo kdy 

byly mikroorganismy vystaveny environmentálnímu stresu či kombinaci rozdílných živin 

a environmentálního stresu. Z hlediska adaptace na změnu živin se může jednat buď o úplnou 

změnu zdroje uhlíku a energie (např. změna sacharidu), a to nejčastěji kvůli nižší ceně 

s ohledem na biotechnologickou produkci, nebo o kroky vedoucí ke zvýšení utilizace 

tradičních zdrojů. Adaptací na environmentální stres lze chápat zvýšení odolnosti vůči vyšší 

či nižší teplotě, vůči UV záření, vysoké koncentraci solí, nízkému pH, organickým 

rozpouštědlům apod. Aplikací uvedených faktorů dochází u mikroorganismů ke změnám 

v genotypu, což se následně projeví na fenotypu adaptovaných mutantů. Příklady konkrétních 

prováděných experimentů spadajících do evolučního inženýrství na bakteriální buňky, 

nejčastěji na druh Escherichia coli, jsou uvedeny výše v Tab. 1 [1]. 

Evoluční inženýrství se v kontextu bakterií produkujících polyhydroxyalkanoáty aplikuje 

za účelem zvýšení produkce PHA v buněčné biomase, dále za účelem utilizace levnějších 

zdrojů uhlíku a energie, čímž lze efektivně snížit cenu výsledného produktu, a také s cílem 

produkce kopolymerů, což se prakticky provádí zvyšováním odolnosti vůči často toxickým 

prekurzorům [142, 143]. Kromě aplikace selekčního tlaku na celé mikroorganismy byly 

prováděny i evoluční experimenty s enzymy biosyntézy PHA, nejčastěji přitom s PHA 

synthasou. Mutace PHA synthasy byly prováděny náhodně či cíleně na dané místo enzymu, 

projevily se ve zvýšení enzymové aktivity, změně substrátové specifity a dalších 

charakteristikách testovaných in vitro [144]. 

Santanu a kol. (2011) se ve své práci zaměřili na aplikaci náhodné mutageneze na C. 

necator s využitím ultrafialového záření. Získali takto 5 mutantních kmenů (M1, M2, M4, M5 

a M6), u nichž bylo detekováno větší množství PHB než u původního kmene, a to při 

kultivaci v minimálním mediu s přebytkem fruktosy. Mutantní kmeny s největším 

potenciálem pro biosyntézu PHB M2 a M5 a původní kmen byly následně kultivovány 

v mediu s odpadním produktem v podobě třtinové melasy, která sloužila jako jediný zdroj 

uhlíku a energie. Mutant M5 obsahoval v biomase nejvyšší obsah PHB, a to 57,4 %, u dalších 

dvou testovaných kmenů byla tato množství zanedbatelná [142]. 

Obruča a kol. (2013) se zabývali aplikací náhodné mutageneze prostřednictvím 

chemického mutagenu ethyl methansulfonátu na kmen Cupriavidus necator H16 za účelem 

efektivní utilizace odpadního fritovacího oleje. Screening mutantů prováděli pomocí 

fluorescenční analýzy mutantů s využitím Nilské červeně jako lipofilního baviva vázajícího se 



40 

 

na PHA granule v cytoplazmě. Na základě intenzity fluorescence vyselektovali z 54 mutantů 

4 mutanty schopné nadprodukce PHA oproti divokému kmenu C. necator H16, z nichž jeden 

z nich, označený EO1, produkoval významně odlišné množství polymeru (okolo 35 %). 

Mutant EO1 byl následně kultivován s obsahem prekurzoru 3-hydroxyvalerátu, a to jednak 

propanolu, jednak propionátu sodného. Bylo zjištěno, že efektivnější inkorporace do 

kopolymeru P(3HB-co-3HV) se projevila u propionátu sodného, který nevykazoval inhibiční 

efekt na růst buněk v kultuře, v kopolymeru se přitom 3HV nacházel až v množství 19,5 %. 

Na základě dalších experimentů vedoucích k charakterizaci mutanta EO1 bylo stanoveno, že 

nadprodukce PHA a zvýšené zastoupení 3HV v kopolymeru bylo dáno zvýšeným poměrem 

NADPH/NADP
+
, což bylo podpořeno evolucí enzymů napříč metabolismem generujících 

redukovaný kofaktor NADPH nezbytný k biosyntéze PHA a také snížení aktivity enzymu 

využívajících propionyl-CoA za účelem zisku energie [143]. 

Li a kol. (2016) se ve svém výzkumu zabývali bakterií Escherichia coli, do které 

naklonovali geny biosyntézy PHA (phbC, phbA, phbB v operonu phbCAB) z přirozeného 

producenta PHB C. necator a předpokládali, že nadměrná exprese těchto genů povede 

k nadprodukci PHB a regulace exprese též umožní ovlivnění vlastností PHB, proto se zaměřili 

na optimalizaci exprese. Racionálně navrhli knihovny ribosomálního vazebného místa 

s definovanými pevnostmi pro jednotlivé geny biosyntézy a konstruovali je do plasmidů 

s různým množstvím kopií. Screening a selekci mutantních kmenů prováděli třemi přístupy, 

a to vizuální selekcí (kolonie na agarových plotnách), vysokorychlostním screeningem 

(FACS) a podrobnou hloubkovou analýzou (GC, GPC polymeru). Získali tak kmeny, které 

v biomase obsahovaly 0–92 % PHB, kromě variability v podílu PHB v biomase dokázali 

cíleně vyprodukovat kmeny s průměrnými molekulovými hmotnostmi PHB v rozmezí 2,7–

6,8 MDa. Z experimentu vyplývá, že aplikací semiracionálního přístupu kombinujícího 

návrhy knihoven, vlastní konstrukci mutantů a vhodný screening lze velmi účinně 

optimalizovat multienzymatickou biosyntézu PHA [145]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V rámci praktické části diplomové práce byly prováděny evoluční experimenty s kmenem 

Cupriavidus necator H16. V jednotlivých fázích kultivace byl aplikován selekční tlak 

prostřednictvím kyseliny levulové, adaptované buňky byly izolovány a dále podrobovány 

selekcím. Za účelem urychlení mutací byl kmen také vystaven mutagenu methyl 

methansulfonátu. U adaptovaných mutantních kmenů byla prováděna charakterizace 

z hlediska množství biomasy, obsahu polyhydroxyalkanoátů v biomase a zastoupení 

jednotlivých monomerů. Souběžně se stanovováním fyzikálně-chemických vlastností PHA 

byly stanovovány aktivity enzymů zapojených do biosyntézy PHA, enzymů relevantních pro 

biosyntézu PHA a také enzymu zapojeného do metabolismu kyseliny levulové. 

3.1 Použité mikroorganismy, chemikálie a přístroje 

3.1.1 Použité mikroorganismy 

Pro experimentální činnost byl používán bakteriální kmen Cupriavidus necator H16 

CCM 3726 získaný z České sbírky mikroorganismů Masarykovy univerzity v Brně 

a zpočátku také kmen Cupriavidus necator PHB
−
4 DSM 541 zakoupený v Leibnitz Institute 

DSMZ-German Collection of Microorganism and Cell Cultures, Braunschweig, Německo. 

3.1.2 Použité chemikálie 

 5,5´-dithiobis(2-nitrobenzoová kyselina), Sigma-Aldrich (USA) 

 Acetoacetyl koenzym A, Sigma-Aldrich (USA) 

 Acetyl koenzym A, Sigma-Aldrich (USA) 

 Adenosin 5´-trifosfát, Sigma-Aldrich (Německo) 

 Agar Powder, HiMedia (Indie) 

 Dihydrogenfosforečnan draselný, Sigma-Aldrich (Německo) 

 DL-isocitrát trisodný, Sigma-Aldrich (Německo) 

 DL-β-hydroxybutyryl koenzym A, Sigma-Aldrich (USA) 

 Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, Sigma-Aldrich (Německo) 

 Folin-Ciocalteauovo činidlo, Sigma-Aldrich (Švýcarsko) 

 Fruktosa, Lach-Ner (ČR) 

 Glukosa-6-fosfát, Sigma-Aldrich (Německo) 

 Glycerin bezvodý, Penta (ČR) 

 Heptahydrát síranu hořečnatého, Sigma-Aldrich (Německo) 

 Hexahydrát chloridu hořečnatého, Lach-Ner (ČR) 

 Hovězí sérový albumin, Sigma-Aldrich 

 Hydrogenfosforečnan draselný, Sigma-Aldrich (Německo) 

 Hydroxid sodný, Lach-Ner (ČR) 

 Chlorid draselný, Lach-Ner (ČR) 

 Chloroform, VWR International (USA) 

 Koenzym A, Sigma-Aldrich (USA) 

 Kopolymer 3HB-3HV (PHBV, 12 % mol. PHV), Sigma-Aldrich (Německo) 

 Kyselina benzoová, Penta (ČR) 

 Kyselina DL-jablečná, Lachema (ČR) 
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 Kyselina glyoxalová, Serva (Německo) 

 Kyselina levulová, GFBiochemicals (USA) 

 Kyselina oxaloctová, Sigma-Aldrich (USA) 

 Methanol, VWR International (USA) 

 Methyl methansulfonát, Sigma-Aldrich (Německo) 

 n-Propinoyl koenzym A, Sigma-Aldrich (USA) 

 Nutrient Broth, HiMedia (Indie) 

 Pentahydrát síranu měďnatého, Lachema (ČR) 

 Síran amonný, Sigma-Aldrich (Německo) 

 Tetrahydrát vinanu sodno-draselného, Penta (ČR) 

 Triton X-100 BioChemica, AppliChem 

 Uhličitan sodný, Lach-Ner (ČR) 

 β-Nikotinamid adenin dinukleotid fosfát redukovaný, Serva 

 β-Nikotinamid adenin dinukleotid fosfát, Sigma-Aldrich (USA) 

 β-Nikotinamid adenin dinukleotid redukovaný, Serva 

 β-Nikotinamid adenin dinukleotid, Sigma-Aldrich (USA) 

Veškeré použité chemikálie byly v čistotě p.a. a vyšší. 

3.1.3 Použité přístroje 

 Analytické váhy, Boeco (Německo) 

 Centrifuga vysokorychlostní chlazená, HERMLE, Z 36 HK (Německo)  

 Centrifuga, Hettich EBA 20 

 ELISA reader, BioTek, ELx808 (Německo) 

 Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací, Nicolet, Nicolet iS50 

 Inkubátor, LTE Scientific, IP60 

 Laminární box Aura mini, BioAir – Euroclone 

 Magnetická míchačka bez ohřevu, Kartell, TKO 

 Nanofotometr, Implen, P 300 

 pH metr, pHTestr 30, Thermo Scientific (Nizozemí) 

 Plynový chromatograf s FID, Thermo Scientific, Trace 1300; kolona: DB-WAX 30 m 

by 0,25 mm 

 SEC chromatograf s kolonou PLgel mixed-C 5 μm, 300 by 7,5 mm, Agilent 

Technologies; detektory: MALS – DAWN HELEOS II, diferenční refraktometr 

OPTILAB T-REX, Wyatt Technology 

 Temperovaná třepačka (inkubátor), Biosan ES-20 

 Temperovaná třepačka, Heidolph, Incubator 1000 

 Teplotně modulovaný kalorimetr, TA Instruments, DSC Q2000 

 Termoblok, Stuart, SBH130D 

 Ultrazvukový homogenizátor, Bandelin, Sonoplus HD 3200 (Německo) 

 Váhy, Kern EW 620-3NM 

 Vodní lázeň, WSL, BL4/150 (Polsko) 

 Vortex, Kartell, TK3S 

 Běžné laboratorní sklo a vybavení 
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3.2 Kultivace mikroorganismů 

3.2.1 Oživení bakteriálních kultur a jejich následné uchovávání 

Bakterie byly dodány v lyofilizovaném stavu, proto byly před samotným zaočkováním 

oživeny podle návodu dodavatele. Oživené buňky byly naočkovány na Petriho misky 

s Nutrient Broth (NB) mediem s přídavkem agaru. 

Složení pevného NB media: 

 Nutrient Broth 25 g 

 Agar Powder  17 g 

 destilovaná voda 1 000 ml 

Pro zamezení kontaminace bylo připravené medium po promíchání sterilováno v tlakovém 

hrnci s uzavřeným ventilem po dobu 50 minut. Následně bylo medium mírně ochlazeno 

a posléze bylo ve sterilním prostředí laminárního boxu nalito příslušné množství sterilních 

Petriho misek. Po zatuhnutí medií na ně byly oživené bakteriální kultury zaočkovány. 

Kultury zaočkované na miskách byly kultivovány při 30 °C v termostatu přibližně po dobu 

7 dní. Po nárůstu kolonií byly misky uchovávány v lednici při teplotě 4 °C. V intervalu asi 

30 dní byly přeočkovávány na nové Petriho misky s novými medii, aby bylo zajištěno přežití 

a vitalita bakteriálních buněk. Kultivace na pevném mediu sloužila mj. k uchování bakterií 

pro další práci. 

3.2.2 Příprava a kultivace bakteriálních inokul 

Pro inokula bakterií Cupriavidus necator H16 a z počátku i pro Cupriavidus necator PHB
−
4 

byla připravována kapalná NB media o koncentraci 25 g·l
−1

. Inokula byla kultivována 

v Erlenmeyerových baňkách o objemu 100 ml s 50 ml NB media, pro každý kmen vždy ve 

dvou paralelních provedeních. 

Složení NB media: 

 Pepton   10,00 g 

 Beef extract  10,00 g 

 NaCl   5,00 g 

 destilovaná voda 1 000 ml 

Navážka media byla rozpuštěna v destilované vodě a media byla poté 50 minut sterilována 

v tlakovém hrnci s uzavřeným ventilem. 

Vysterilovaná media byla ochlazena na laboratorní teplotu. Po ochlazení bylo ve sterilním 

laminárním boxu zaočkováno malé množství kolonií z Petriho misky, a to celkem třikrát vždy 

sterilní bakteriologickou kličkou. 

Takto zaočkovaná inokula byla kultivována na temperované třepačce pří teplotě 30 °C 

a 180 rpm po dobu 24 hodin. 
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3.2.3 Kultivace v minerálním mediu za účelem produkce biomasy bohaté na PHA 

Bakteriální inokula byla za účelem produkce biomasy s vysokým obsahem 

polyhydroxyalkanoátů přeočkovávána do minerálních medií s obsahem fruktosy, jakožto 

zdrojem uhlíku. Složení minerálního media a zdroj uhlíku byly pro používané bakteriální 

kmeny totožné. Media byla připravována vždy ve dvou paralelních provedeních, a to do 

Erlenmeyerových baněk o objemu 250 ml se 100 ml media. 

Složení minerálního media: 

 (NH4)2SO4   3 g 

 KH2PO4   1,02 g 

 Na2HPO4  12 H2O  11,01 g 

 MgSO4  7 H2O  0,2 g 

 fruktosa   20 g 

 roztok MES
*
   1 ml 

 destilovaná voda  1 000 ml 

Zásobní roztok fruktosy o koncentraci 400 g·l
−1

 a roztok stopových prvků MES byly 

připraveny separátně. 

*
Složení roztoku stopových prvků MES: 

 FeCl3   9,7 g 

 CaCl2   7,8 g 

 CuSO4   0,156 g 

 CoCl2   0,119 g 

 NiCl2   0,118 g 

 CrCl2   0,062 g 

 0,1 mol·l
−1

 HCl 1 000 ml 

Jako při předchozích kultivacích byly opět veškeré připravené roztoky sterilovány 

v tlakovém hrnci po dobu 50 minut. Minerální media a roztok stopových prvků MES byly 

sterilovány v hrnci s uzavřeným ventilem, roztok fruktosy separátně v hrnci s otevřeným 

ventilem. 

Vysterilovaná media a ostatní roztoky byly ochlazeny na laboratorní teplotu, následně bylo 

do jednotlivých medií v prostředí laminárního boxu přidáno příslušné množství fruktosy 

a roztoku stopových prvků MES. Poté byla do připravených směsí zaočkována příslušná 

inokula, a to vždy v množství 10 % objemu media. 

Zaočkované kultury byly na temperované třepačce při teplotě 30 °C a 180 rpm kultivovány 

48 či 72 hodin, a to podle účelu, za kterým byla kultivace prováděna. 

3.3 Aplikace selekčního tlaku prostřednictvím kyseliny levulové 

V rámci evolučního inženýrství byl za účelem zisku adaptovaných mutantů aplikován na 

bakterie selekční tlak prostřednictví přídavku kyseliny levulové do medií. Aplikace 

selekčního tlaku byla prováděna racionálně za účelem zisku mutantů schopných růstu 
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a současně produkce PHA s obsahem 3HV, a to na základě informací vycházejících 

z teoretické části práce. V rámci evolučních experimentů byly využity submerzní kultivace 

a kultivace na pevném mediu, jejichž charakteristiky byly také uvedeny v teoretické části. 

3.3.1 Stanovení inhibiční koncentrace kyseliny levulové 

Za účelem aplikace selekčního tlaku kyselinou levulovou v mediu byly nejdříve provedeny 

experimenty sloužících ke stanovení koncentrace kyseliny levulové, při které byly vybrané 

kmeny Cupriavidus necator H16 a Cupriavidus necator PHB¯4 schopny růstu, aby adaptací 

na ni nedocházelo k přílišné inhibici. 

Inhibiční koncentrace kyseliny levulové byla stanovována jednak při submerzní kultivaci 

v minerálním mediu, a to pro vyšší koncentrace kyseliny levulové, jednak na pevném 

minerálním mediu s nižšími koncentracemi kyseliny levulové. Pro obě stanovení byla 

nejdříve připravena inokula v NB mediu (příprava viz kapitola 3.2.2). 

3.3.1.1 Stanovení inhibiční koncentrace kyseliny levulové při submerzní kultivaci 

Pro submerzní kultivaci byly vybrány následující koncentrace kyseliny levulové: 0,1; 0,5; 1; 

2; 3; 4; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5 a 20 g·l˗1
. Kromě vybraných koncentrací bylo připraveno 

i medium bez obsahu kyseliny levulové, sloužící jako kontrola, kyselina v nich byla 

nahrazena destilovanou vodou. Media byla připravována vždy ve dvou paralelních 

provedeních, a to do Erlenmeyerových baněk o objemu 250 ml se 100 ml media. Složení 

medií je uvedeno v následující tabulce (Tab. 3). 

Tab. 3: Složení minerálního media (MM) s obsahem kyseliny levulové 

složka media V [ml] 

2x MM
* 50 

destilovaná voda 40 

roztok kyseliny levulové dané koncentrace
 4,9 

roztok fruktosy 5 

roztok MES 0,1 
*
dvakrát koncentrované minerální medium (složení viz kapitola 3.2.3) 

Tab. 4: Koncentrační řada kys. levulové  pro stanovení inhibiční koncentrace při submerzní kultivaci 

(vztaženo na 100 ml media) 

ckys. levulová [g·l
˗1

] 0,1 0,5 1 2 3 4 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 

Vkys. levulová [μl] 9 44 88 175 263 351 439 658 877 1 097 1 316 1 535 1 754 

Vvoda [μl] 4 891 4 856 4 812 4 725 4 637 4 549 4 461 4 242 4 023 3 804 3 584 3 365 3 146 

Po přidání kyseliny do media bylo pomocí 30% roztoku hydroxidu sodného upraveno pH 

media tak, aby se nacházelo v rozmezí 7,0–7,5. Poté bylo medium standardně sterilováno 

a byly přidány fruktosa a MES jako do minerálního media bez kyseliny levulové (viz kapitola 

3.2.3). Stejné byly i podmínky zaočkování kultur a následné submerzní kultivace, inhibiční 

koncentrace však byla spektrofotometricky stanovována již po 24 hodinách. 
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3.3.1.2 Stanovení inhibiční koncentrace kyseliny levulové při kultivaci na pevném mediu 

Pro kultivace na pevném minerálním mediu s obsahem kyseliny levulové byly vybrány 

koncentrace 1, 2, 3 a 4 g·l˗1
. Kromě nich byla připravena i kontrola bez obsahu kyseliny 

levulové. Stejně jako u submerzní kultivace, byla i zde připravována media v duplikátech pro 

oba bakteriální kmeny. Poměr jednotlivých komponent media a postup přípravy byl shodný se 

submerzní kultivací (viz Tab. 3), kromě jednotlivých komponent byl však po úpravě pH před 

sterilací přidáván agar v množství 17 g·l˗1
.  

Tab. 5: Koncentrační řada kys. levulové  pro stanovení inhibiční koncentrace při kultivaci na pevném 

minerálním mediu (vztaženo na 100 ml media) 

ckys. levulová [g·l
˗1

] 1 2 3 4 

Vkys. levulová [μl] 88 175 263 351 

Vvoda [μl] 4 812 4 725 4 637 4 549 

Po sterilaci byla media mírně ochlazena, byly přidány fruktosa, roztok MES a následně 

byla media rozlita v aseptickém prostředí laminárního boxu rozlita na potřebný počet 

sterilních Petriho misek. Po zatuhnutí byla na media zaočkována křížovým roztěrem 

24hodinová inokula jednotlivých kmenů. Misky byly kultivovány při 30 °C po dobu přibližně 

7 dní. Inhibiční koncentrace byla následně vyhodnocena pouze vizuálně. 

3.3.2 Aplikace kyseliny levulové za účelem zisku 1. generace mutantů 

Pro evoluční experimenty za účelem zisku 1. generace mutantů byl využit sbírkový PHA 

produkující kmen Cupriavidus necator H16. 

Nejdříve byla z pevného NB media uchovávaného v chladničce připravena dvě inokula C. 

necator H16 v NB mediu (postup a kultivace viz kapitola 3.2.2). Po 24 hodinách kultivace 

byla v opět v paralelních provedeních připravena minerální media s kyselinou levulovou 

o koncentracích 0,5 a 5 g·l˗1
 a také kontrola bez obsahu kyseliny levulové.  

Tab. 6: Koncentrační řada kys. levulové  pro zisk 1. generace mutantů (vztaženo na 100 ml media) 

ckys. levulová [g·l
˗1

] 0,5 1 3 5 7,5 10 

Vkys. levulová [μl] 44 88 263 439 658 877 

Vvoda [μl] 4 856 4 812 4 637 4 461 4 242 4 023 

Postup přípravy media a zaočkování inokula bylo provedeno stejně jako u stanovení 

inhibiční koncentrace kyseliny levulové při submerzní kultivaci (viz kapitola 3.3.1.1). Proces 

kultivace byl ukončen po 48 hodinách na konci exponenciální fáze růstu. 

Za účelem zisku kolonií mutantů na Petriho miskách byla připravena pevná minerální 

media s obsahem kyseliny levulové o koncentracích 1, 3, 5 a 10 g·l˗1
. Složení a příprava 

pevných minerálních medií byla uvedena výše v kapitole 3.3.1.2. Na zatuhlá media byly vždy 

ve dvou paralelních provedeních zaočkovávány 48 hodinové kultury jednak kontroly, jednak 

preselektovaných buněk ze submerzní kultivace s 0,5 a 5 g·l˗1
 kyseliny levulové. Očkování 

bylo provedeno rozetřením sterilní hokejkou po napipetování 100 μl příslušné buněčné 
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suspenze, a to bez ředění. Takto zaočkované misky byly po dobu 96 hodin kultivovány 

v termostatu při 30 °C. 

Po 4 dnech kultivace byly vybrány narostlé misky s největším obsahem kyseliny levulové 

v mediu, a to s koncentrací 5 g·l˗1
, které byly přeočkovány křížovým roztěrem za účelem 

oddělení kolonií na misky nové, a to s kyselinou levulovou o koncentracích 5 a 7,5 g·l˗1
, opět 

připravované v duplikátech. Misky byly kultivovány při 30 °C do nárůstu buněčných kolonií, 

ze kterých byly izolovány a uchovány mutantní adaptované kmeny, a to v kryozkumavkách 

sestávajícím z 1 ml kultury v NB mediu a 0,5 ml sterilního roztoku glycerolu o koncentraci 

30 obj. %. Kultury v kryozkumavkách byly dlouhodobě udržovány při teplotě –80 °C. 

3.3.3 Aplikace kyseliny levulové za účelem zisku 2. generace mutantů 

Pro evoluční experimenty za účelem zisku 2. generace mutantů byly využity preselektované 

adaptované mutantní kmeny z předchozího stupně evolučních experimentů (z 1. generace 

mutantů). 

Z preselektovaných kultur byla připravena inokula zaočkovaná do NB media s kyselinou 

levulovou v množství 1 g·l˗1
, kyselina levulová byla přitom přidána za účelem zachování 

selekčního tlaku. Postup přípravy NB media byl uveden v kapitole 3.2.2. Po vychlazení medií 

byla každá ze tří kryozkumavek preselektovaných kultur rozdělena po 750 μl do dvou NB 

medií s kyselinou levulovou, následně byly kultury 24 hodin kultivovány při 30 °C a 180 rpm. 

Pro zisk druhé generace adaptovaných mutantních kmenů byly připraveny misky s pevným 

minerálním mediem s kyselinou levulovou o koncentracích 5; 7,5 a 8 g·l˗1
. Postup přípravy 

a složení jednotlivých medií byly uvedeny výše. 

Tab. 7: Koncentrační řada kys. levulové  pro zisk 2. generace mutantů (vztaženo na 100 ml 

příslušného media) 

ckys. levulová [g·l
˗1

] 1 5 7,5 8 

Vkys. levulová [μl] 88 439 658 702 

Vvoda [μl] 4 812 4 461 4 242 4 198 

Na připravená zatuhlá media byla zaočkovávána inokula preselektovaných mutantů v NB 

mediích, očkování však předcházelo ředění buněčných suspenzí sterilním fyziologickým 

roztokem v aseptickém prostředí laminárního boxu. Bylo použito desítkové ředění, přičemž 

na misky byly zaočkovány pro jednotlivé mutanty koncentrace 10
-1

, 10
-3

 a 10
-6

, a to vždy ve 

dvou paralelních provedeních. Očkování bylo provedeno napipetováním 100 μl naředěné 

suspenze a následným rozetřením sterilní hokejkou. Zaočkované misky byly kultivovány do 

nárůstu kolonií po dobu asi 7 dní při 30 °C. 

Stejně jako mutanti 1. generace byli i adaptovaní mutanti 2. generace dlouhodobě uchováni 

v kryozkumavkách při teplotě –80 °C (postup přípravy viz 3.3.2). 
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3.3.4 Aplikace kyseliny levulové se současným využitím mutagenu MMS 

Náhodná mutageneze probíhající přirozené evoluci při expozici kyselině levulové byla 

v rámci posledního experimentu generujícího adaptované mutantní kmeny podpořena 

přidáním mutagenu methyl methansulfonátu (MMS) do inokula. MMS společně s kyselinou 

levulovou byl aplikován na sbírkový PHA produkující kmen Cupriavidus necator H16. 

Pro tento účel byla připravena NB media o koncentraci 25 g·l˗1
 s kyselinou levulovou o 

koncentraci 1 g·l˗1
 (postup viz 3.2.2 a 3.3.3). Do vychladlých medií bylo v laminárním boxu 

přidáno 0,1 a 0,5 g·l˗1
 methyl methansulfonátu. Celkem takto bylo připraveno 6 medií, 

přičemž dvě obsahovala pouze kyselinu levulovou a sloužila jako kontrolní, další čtyři poté 

sloužila pro dvě rozdílné koncentrace MMS v duplikátech. Do připravených inokul bylo 

třikrát sterilní bakteriologickou kličkou zaočkováno malé množství kolonií z Petriho misky. 

Zaočkovaná inokula byla následně kultivována při 30 °C a 180 rpm po dobu 48 hodin. 

K zaočkování za účelem zisku jednotlivých kolonií adaptovaných mutantů byla připravena 

pevná minerální media s kyselinou levulovou o koncentracích 5; 7,5; 10 a 12,5 g·l˗1
. Složení 

medií a příprava byla popsána výše v kapitole 3.3.1.1 a 3.3.1.2. 48 hodinová inokula byla před 

zaočkováním na misky naředěna desítkovým ředěním sterilním fyziologickým roztokem na 

základě vizuálního posouzení intenzity zákalu. Kontrolní kultura byla na misky zaočkována 

v koncentracích 10
-1

 a 10
-3

, kultury s 0,1 g·l˗1
 MMS byly zaočkovány v koncentracích 10

-1
 

a 10
-5

 a kultura s 0,5 g·l˗1
 byla zaočkována bez předchozího ředění. Očkování bylo provedeno 

roztěrem sterilní hokejkou po napipetování 100 μl příslušného naředění daných kultur. Každé 

z ředění jednotlivých kultur bylo vždy zaočkováno ve dvou paralelních provedeních. 

Zaočkovaná media byla kultivována při 30 °C po dobu 7 dni, dokud nedošlo k dostatečnému 

nárůstu kolonií adaptovaných mutantů. 

Stejně jako mutanti z 1. a 2. generace získaní přirozeným evolučním vývojem byli 

i mutanti získaní s využitím mutagenu MMS uchováni v kryozkumavkách při teplotě –80 °C 

(postup přípravy kryozkumavek viz 3.3.2). 

3.3.5 Kultivace izolovaných mutantních kmenů za účelem porovnání růstu a 

produkce PHA 

Za účelem porovnání růstu a produkce polyhydroxyalkanoátů byla pro izolované mutantní 

kmeny připravena NB media s 1 g·l˗1
 kyseliny levulové pro zachování selekčního tlaku 

(příprava viz 3.2.2 a 3.3.3). Po vysterilování a vychlazení medií byla zaočkována dvě inokula 

C. necator H16 z pevného NB media, která dále sloužila jako kontrola. Kryozkumavky 

8 izolovaných mutantních kmenů byly rozděleny každá do dvou NB medií s kyselinou 

levulovou, a to po 750 μl. Zaočkovaná inokula byla kultivována při 30 °C a 180 rpm po dobu 

24 hodin. 

Po 24 hodinách kultivace inokul byla připravena minerální media pro submerzní kultivaci. 

Do všech medií byla přidávána kyselina levulová o koncentraci 3,5 g·l˗1
, tedy koncentraci, 

která nepůsobila na kmen C. necator H16 příliš inhibičně. Složení a postup přípravy 

minerálního media byl uveden v kapitole 3.3.1.1. 
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Tab. 8: Koncentrace kys. levulové  pro porovnání růstu a produkce PHA u izolovaných mutantů 

(vztaženo na 100 ml příslušného media) 

ckys. levulová [g·l
˗1

] 1 3,5 

Vkys. levulová [μl] 88 307 

Vvoda [μl] 4 812 4 593 

Do připravených sterilních medií bylo zaočkováno vždy 10 ml příslušného inokula, tedy 

10 % objemu media. Kultury jednotlivých mutantních kmenů byly připravovány ve dvou 

paralelních provedeních. Zaočkovaná media byla kultivována při 30 °C a 180 rpm po dobu 

72 hodin. 

3.4 Stanovení množství biomasy 

Obsah biomasy byl stanovován po 24–72 hodinách kultivace, v závislosti na povaze 

jednotlivých experimentů, a to jednak spektrofotometricky, jednak gravimetricky. Následně 

byl u většiny vzorků ve vysušené biomase Cupriavidus necator H16 stanovován obsah 

a zastoupení monomerů polyhydroxyalkanoátů. 

3.4.1 Stanovení obsahu biomasy spektrofotometricky 

Obsah biomasy byl stanovován spektrofotometricky prostřednictvím měřením intenzity 

zákalu při 630 nm oproti destilované vodě jako blanku. Jelikož se jedná o méně přesnou 

metodu, byla používána při vyhodnocení pouze jako srovnávací. 

Stanovení intenzity zákalu a následně koncentrace biomasy ve vzorku předcházela příprava 

řady kalibračních roztoků, která byla připravena příslušným ředěním buněčné suspenze známé 

koncentrace. Pro stanovení kalibrační závislosti byla souběžně prováděna gravimetrická 

analýza naředěných kalibračních roztoků. Pro toto stanovení bylo do předem zvážené 

vysušené centrifugační zkumavky odebíráno vždy 10 ml suspenze ve dvou paralelních 

provedeních, která byla následně 5 minut stáčena při 6 000 rpm. Následně byl odlit 

supernatant a sediment byl promyt destilovanou vodou, následně byla tato směs znovu 

stočena jako v předchozím kroku. V dalším kroku byl opět odlit supernatant, sediment byl 

promyt 1 ml destilované vody a tato suspenze byla opět stočena. Supernatant po posledním 

stočení byl opět slit a promytá biomasa byla v sušárně sušena do konstantní hmotnosti. Na 

základě vysušené hmotnosti byla zpětně stanovena koncentrace biomasy kalibračních roztoků 

v g·l
−1

. 

Spektrofotometrické stanovení koncentrace biomasy ve vzorcích bylo poté stanovováno 

vhodným naředěním suspenze buněk v minerálním mediu destilovanou vodou, a to přímo do 

kyvety na celkový objem 3 ml. Jednotlivé vzorky buněčných suspenzí byly přitom proměřeny 

minimálně ve dvou paralelních provedeních. Ředěno bylo tak, aby se po přidání vody 

a promíchání absorbance nacházela v rozmezí daném kalibrační závislostí, z níž byla 

koncentrace biomasy v neznámých vzorcích stanovována. 

3.4.2 Stanovení obsahu biomasy gravimetricky 

Z každého vzorku buněčné suspenze bylo vždy do dvou předem zvážených centrifugačních 

odebráno po 10 ml vzorku. Vzorky ve zkumavkách byly po dobu 5 minut stáčeny v centrifuze 
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při 6 000 rpm, po stočení byly odlity supernatanty a k sedimentům bylo přidáno po 10 ml 

destilované vody. Sediment byl rozsuspendován, aby bylo zajištěno jeho promytí. Suspenze 

byly opět za stejných podmínek stáčeny. Po opětovném odlití supernatantů bylo k promytým 

biomasám přidáváno po 1 ml destilované vody. Sediment byl ve vodě opět resuspendován 

a následně stočen. Po stočení a odlití supernatantu byly otevřené centrifugační zkumavky 

s promytou biomasou umístěny do sušárny, kde byly sušeny do konstantní hmotnosti. 

Jakmile byla biomasa řádně vysušena, byly zkumavky s biomasou zváženy a zpětně byly 

stanoveny koncentrace biomasy v původních vzorcích v g·l
−1

. 

3.5 Stanovení složení a množství PHA v biomase 

Kvalitativní i kvantitativní analýza polyhydroxyalkanoátů ve vysušené biomase byla 

prováděna pomocí plynové chromatografie s FID detekcí. Princip analýzy spočívá v kysele 

katalyzované hydrolýze polyesteru a následné esterifikaci monomerních jednotek, čímž 

vznikají těkavé methylestery 3-hydroxyalkanových kyselin, které lze GC-FID analýzou 

stanovit. 

3.5.1 Příprava standardů pro stanovení kalibrační závislosti 

Kalibrační závislost pro stanovení obsahu 3-hydroxybutyrátu a 3-hydroxyvalerátu 

v neznámých vzorcích byla získána GC-FID analýzou standardů o známých množstvích 

jednotlivých monomerů. 

Do šroubovací vialky bylo přesně naváženo asi 45 mg standardu kopolymeru P(3HB-co-

3HV) s obsahem 3HV 12 mol. %, poté byly přidány 4 ml chloroformu a uzavřená vialka se 

směsí byla umístěna do termobloku, kde byla udržována při teplotě 70 °C, dokud nedošlo 

k úplnému rozpuštění navážky kopolymeru. Po vychlazení bylo do krimpovacích vialek 

napipetováno 0,05; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 a 1,0 ml směsi kopolymeru, které bylo následně 

doplněno chloroformem na objem 1 ml, čímž byla získána řada roztoků pro stanovení 

kalibrační závislosti. Ke standardům bylo přidáno po 0,8 ml transesterifikační směsi složené 

z 15% kyseliny sírové v methanolu a 5 mg·ml
˗1

 kyseliny benzoové jakožto interního 

standardu (ISTD). Zakrimpované vialky byly 3 hodiny esterifikovány v termobloku při 

teplotě 94 °C. Směsi po esterifikaci byly vychlazeny a posléze byly extrahovány 0,5 ml 

50 mmol·l˗1
 roztoku hydroxidu sodného. Jakmile došlo k oddělení fází, bylo do nových vialek 

napipetováno vždy 950 μl chloroformu a 50 μl spodní chloroformové fáze o definovaném 

množství methylesterů 3-hydroxyalkanových kyselin. Vialky byly okamžitě zavíčkovány, aby 

nedocházelo k odtěkávání připravených roztoků a následně byly analyzovány na plynovém 

chromatografu s plamenově-ionizačním detektorem. 

3.5.2 Příprava vzorků pro GC-FID analýzu PHA 

Do krimpovacích vialek bylo přesně naváženo přibližně 10 mg vysušené biomasy 

z gravimetrické analýzy, poté bylo přidáno po 1 ml chloroformu a stejně jako u kalibračních 

roztoků 0,8 ml transesterifikační směsi sestávající z 15% kyseliny sírové v methanolu 

a 5 mg·ml
˗1

 ISTD, kyseliny benzoové. Vialky byly následně zakrimpovány a 180 minut 

esterifikovány v termobloku při teplotě 94 °C. Směsi po esterifikaci byly vychlazeny 

a posléze byly extrahovány 0,5 ml 50 mmol·l˗1
 roztoku hydroxidu sodného. Jakmile došlo 
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k oddělení fází a jejich vyčeření, bylo stejně jako u kalibračních směsí do nových vialek 

napipetováno vždy 950 μl chloroformu a 50 μl spodní chloroformové fáze s obsahem 

methylesterů 3-hydroxyalkanových kyselin. Takto připravené vzorky byly zavíčkovány 

a společně se standardy byly analyzovány na plynovém chromatografu. Vzorky byly přitom 

vždy připravovány ve dvou paralelních provedeních. 

3.6  Charakterizace PHA akumulovaných mutantními kmeny 

Fyzikálně-chemické vlastnosti polyhydroxyalkanoátů adaptovaných mutantních kmenů 

a kontroly byly charakterizovány prostřednictvím sestavy vylučovací chromatografie 

s detektorem měřícím statický rozptyl světla ve více úhlech SEC-MALS (Size exclusion 

chromatography with multi-angle static light scattering), diferenční skenovací (kompenzační) 

kalorimetrie DSC (Differential scanning calorimetry) a infračervené spektroskopie 

s Fourierovou transformací FT-IR ( FT - Infrared spectroscopy). 

Pro přípravu vzorků bylo do šroubovacích vialek naváženo přibližně 20 mg vysušené 

biomasy, ke které byly napipetovány 4 ml chloroformu, vialky byly uzavřeny a následně byly 

směsi inkubovány v termobloku při 70 °C po dobu asi 12 hodin. Během inkubace přitom 

docházelo k extrakci polymeru z biomasy. Po inkubaci byly směsi ochlazeny na laboratorní 

teplotu a následně byly přefiltrovány přes filtrační papír do nových vialek. Otevřené vialky 

s filtráty byly přes noc umístěny do digestoře, kde došlo k odpaření chloroformu. Pro analýzy 

byl dále využit film polymeru na dně a stěnách vialky. 

3.6.1 Analýza PHA prostřednictvím SEC-MALS 

Do šroubovacích vialek bylo naváženo přibližně 7,5 mg z filmu polymeru a následně k němu 

bylo přidáno 1,5 ml chloroformu. Vialky byly uzavřeny a umístěny do termobloku 

temperovaného na 70 °C dokud nedošlo k úplnému rozpuštění polymeru (přibližně 1 hodina). 

Po úplném rozpuštění polymeru byly roztoky ochlazeny na laboratorní teplotu a posléze byly 

pomocí stříkaček a stříkačkových filtrů s porozitou 0,45 μm přefiltrovány do malých 

šroubovacích vialek, ve kterých byla prováděna analýza. Pro stanovení charakteristik 

polymeru byl využit diferenční refraktometr (DRI) a detektor snímající statický rozptyl světla 

ve více úhlech (MALS). 

3.6.2 Analýza PHA prostřednictvím diferenční skenovací kalorimetrie 

Pro DSC analýzu byla využita malá množství vyizolovaného polymeru, která byla podrobena 

zvolenému teplotnímu programu ve třech následujících cyklech. V rámci prvního cyklu byly 

vzorky zahřívány na teplotu 190 °C, a poté byly při této teplotě 1 minutu udržovány. Ve 

druhém cyklu byly vzorky chlazeny až na teplotu  –10 °C. V rámci třetího cyklu probíhalo 

opět zahřívání, konkrétně na teplotu 200 °C. Teplotní rampa byla ve všech cyklech nastavena 

na 10 °C / min. Pro vyhodnocení byla využita data získaná během třetího cyklu měření.  

3.6.3 Analýza PHA prostřednictvím infračervené spektroskopie 

Struktura polymeru byla charakterizována prostřednictvím infračervené spektroskopie 

s Fourierovou transformací technikou totální zeslabené reflaktance ATR, která nevyžaduje 

zvláštní úpravy vzorku. Pro analýzu byla využita střední oblast infračerveného spektra 

v rozmezí vlnočtů 4 000–400 cm
˗1

. 
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3.7 Stanovení aktivity vybraných enzymů 

3.7.1 Příprava proteinových preparátů 

Pro přípravu proteinových (enzymových) preparátů určených pro následné stanovení aktivity 

níže uvedených enzymů byly využity kultury 5 mutantních kmenů produkujících PHA a jako 

kontrola divoký kmen C. necator H16, všechny kultivované s kyselinou levulovou 

o koncentraci 3,5 g·l
−1

, sklizené po 48 hodinách kultivace. 

Po ukončení kultivace byly suspenze buněk stáčeny v centrifuze při 8 000 rpm a teplotě 

4 °C po dobu 5 minut. Po stočení byl supernatant odlit a buňky byly promyty 5% roztokem 

Tritonu X-100. Následně byly suspenze opět centrifugovány za stejných podmínek jako 

v předchozím kroku (8 000 rpm, 5 minut, 4 °C). Po odlití supernatantu byly buňky promyty 

destilovanou vodou a znovu centrifugovány. Supernatant byl odlit a buňky byly následně 

rozsuspendovány v 50 mmol·l˗1
 fosfátovém pufru o pH 7,4

*
. Přídavkem pufru byla připravena 

koncentrovanější suspenze buněk oproti vstupní kultuře, jejíž koncentrace byla poloviční 

(z 90 ml buněčné suspenze bylo připraveno 45 ml preparátu intracelulárních proteinů). 

*
Složení 50 mmol·l˗1

 fosfátového pufru o pH 7,4: 

 K2HPO4  7,141 g 

 KH2PO4  1,225 g 

 destilovaná voda 1 000 ml 

Dezintegrace buněk byla provedena sonikací, a to aplikací programu s 20% amplitudou 

a pauzou každé 3 s, přičemž celková energie využitá pro dezintegraci byla 25 kJ. Během 

celého procesu byla suspenze chlazena v ledové lázni, aby nedocházelo vlivem vznikajícího 

tepla k denaturaci proteinů a tím i ztrátě enzymové aktivity. 

Po dezintegraci byly suspenze centrifugovány při 10 000 rpm a teplotě 4 °C po dobu 

10 minut. Supernatant byl oddělen od buněčného debris a byl dále využit při stanovení obsahu 

proteinů a pro stanovení aktivit některých intracelulárních enzymů. Aktivita membránově 

vázaných proteinů byla stanovována z uchovaného debris. Koncentrace preparátu 

připraveného resuspendací debris v 50 mmol·l˗1
 fosfátovém pufru o pH 7,4 byla oproti 

původní buněčné kultuře pětinásobně vyšší (z 90 ml buněčné suspenze bylo připraveno 18 ml 

preparátu obsahujícího membránově vázané proteiny). 

3.7.2 Stanovení celkových proteinů metodou Hartree-Lowryho 

Hartree-Lowryho metoda stanovení proteinů kombinuje reakci peptidové vazby s ionty mědi 

v alkalickém prostředí a redukci kyseliny fosfomolybdenové a fosfowolframové tyrosinem, 

ale i tryptofanem či cysteinem. Vznikající modré zbarvení je úměrné množství proteinů ve 

vzorku, stanovuje se spektrofotometricky při 650 nm. Využívají se tři činidla, a to A, B 

(společně tzv. biuretovo činidlo) a C (Folin-Ciocalteauovo fenolové činidlo). 

Činidlo A sestává z 2 g tetrahydrátu vinanu sodno-draselného, 100 g uhličitanu sodného, 

500 ml 1 mol·l
−1

 hydroxidu sodného, to vše doplněno destilovanou vodou na celkový objem 

1 000 ml. 



53 

 

Činidlo B obsahuje 2 g tetrahydrátu vinanu sodno-draselného, 1 g pentahydrátu síranu 

měďnatého, 90 ml destilované vody a 10 ml 1 mol·l
−1

 hydroxidu sodného. 

Činidlo C se skládá z 1 objemového dílu komerčně dostupného Folin-Ciocalteauova 

činidla a 15 objemových dílů destilované vody. 

3.7.2.1 Stanovení kalibrační závislosti 

Kalibrační závislost byla stanovena proměřením absorbance připravených kalibračních 

roztoků standardu hovězího sérového albuminu (BSA). Jednotlivé roztoky byly připraveny 

v triplikátech, hodnota absorbance byla získána jako průměr paralelních stanovení. 

Do zkumavek bylo napipetováno postupně 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 a 1,0 ml standardu BSA 

o koncentraci 0,29 g·l
−1

. Objem byl doplněn na 1 ml 50 mmol·l
−1

 fosfátovým pufrem o pH 

7,4. Souběžně s kalibračními roztoky byl připravován blank, který obsahoval 1 ml pufru. 

K roztokům bylo přidáno po 0,9 ml činidla A, směsi byly promíchány a následně 10 minut 

inkubovány ve vodní lázni při teplotě 50 °C. Po 10 minutách byly zkumavky vyjmuty z lázně, 

byly ochlazeny na laboratorní teplotu a poté k nim bylo přidáno 100 μl činidla B. Po 

promíchání byla směs inkubována 10 minut při laboratorní teplotě. Posléze bylo do zkumavek 

přidáno po 3 ml činidla C, směsi byly opět promíchány a následně 10 minut inkubovány 

v lázni při 50 °C. Jakmile byla inkubace ukončena, byly směsi ochlazeny na laboratorní 

teplotu a bezprostředně poté byly proměřeny absorbance oproti blanku při 650 nm. 

3.7.2.2 Stanovení koncentrace proteinů ve vzorcích 

Do zkumavek bylo napipetováno po 100 μl příslušných proteinových preparátů (příprava viz 

3.6.1) a 0,9 ml 50 mmol·l
−1

 fosfátového pufru pH 7,4 (vzorky tedy byly desetkrát zředěny). 

Ke zředěným vzorkům bylo přidáno 0,9 ml činidla A, směsi byly promíchány a poté 10 minut 

inkubovány ve vodní lázni při 50 °C. Po 10 minutách byly vzorky vyjmuty z lázně 

a ochlazeny na laboratorní teplotu. Následně bylo přidáno po 100 μl činidla B a po 

promíchání byly směsi 10 minut inkubovány při laboratorní teplotě. Posléze bylo do každé 

zkumavky napipetováno po 3 ml činidla C, po promíchání byly vzorky opět 10 minut 

inkubovány při 50 °C ve vodní lázni. Po inkubaci a ochlazení byla měřena absorbance při 

650 nm oproti blanku, který obsahoval namísto vzorků fosfátový pufr, a byl připravovaný 

souběžně se vzorky. Každý vzorek byl připravován v triplikátech, výsledná absorbance byla 

brána jako průměr jednotlivých paralelních stanovení. Při výpočtu koncentrací z kalibrační 

závislosti bylo zohledněno ředění. 

3.7.3 Stanovení kalibrační závislosti NADH/NADPH 

Na analytických vahách bylo naváženo přesně 3,7 mg NADH, navážka byla kvantitativně 

převedena do odměrné baňky o objemu 10 ml, kde byla rozpuštěna v 50 mmol·l
−1

 fosfátovém 

pufru o pH 7,4 a následně byla baňka pufrem doplněna po rysku. Takto byl připraven zásobní 

roztok o koncentraci 0,522 mmol·l
−1

, který byl rozředěn tak, aby vznikly kalibrační roztoky 

od koncentrace 0,052 mmol·l
−1

. U připravených kalibračních roztoků připravených 

v triplikátech byla proměřena absorbance v křemenné kyvetě při vlnové délce 340 nm oproti 

blanku obsahujícímu pouze fosfátový pufr. Z naměřených hodnot absorbance v závislosti na 
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koncentraci redukovaného kofaktoru byla stanovena kalibrační závislost pro stanovení 

NADH/NADPH. 

3.7.4 Stanovení kalibrační závislosti koenzymu A (HSCoA) 

Koenzym A nelze spektrofotometricky stanovit přímo, k jeho průkazu se využívá reakce 

s Ellmanovým činidlem 5,5´-dithiobis(2-nitrobenzoovou kyselinou) (DTNB), při níž činidlo 

reaguje s thiolovou skupinou koenzymu A za vzniku žlutého produktu, který lze kvantitativně 

stanovit při vlnové délce 405 nm. 

Na analytických vahách bylo naváženo přesně 3,9 mg koenzymu A, který byl následně 

kvantitativně převeden do odměrné baňky o objemu 10 ml, byl rozpuštěn v 50 mmol·l
−1

 

fosfátovém pufru o pH 7,4 s 2 mmol·l
−1

 činidla DTNB a tímto roztokem byla baňka také 

doplněna po rysku. Zásobní roztok koenzymu A o koncentraci 0,5 mmol·l
−1

 byl následně 

ředěn pufrem za vzniku řady kalibračních roztoků o koncentracích 0,05–0,4 mmol·l
−1

, které 

byly v křemenné kyvetě proměřeny při 405 nm oproti 50 mmol·l
−1

 fosfátovém pufru 

s 2 mmol·l
−1

 DTNB jako blanku. Z tří paralelně naměřených hodnot byla v závislosti na 

koncentraci sestrojena kalibrační přímka pro stanovení množství koenzymu A. 

3.7.5 Stanovení aktivit vybraných enzymů Krebsova (citrátového), glyoxalátového 

a 2-methylcitrátového cyklu 

Z enzymů citrátového cyklu byly vybrány NAD
+
 dependentní isocitrát dehydrogenasa 

(NAD-IDH) a malát dehydrogenasa (MDH), z enzymů glyoxalátového cyklu byla vybrána 

malát synthasa (MS) a z enzymů 2-methylcitrátového cyklu byla vybrána 2-methylcitrát 

synthasa (2MCS). 

3.7.5.1 Stanovení aktivity NAD
+
 dependentní isocitrát dehydrogenasy 

NAD
+
 dependentní isocitrát dehydrogenasa (EC 1.1.1.41) je enzymem citrátového cyklu, 

který katalyzuje oxidační dekarboxylaci isocitrátu za vzniku 2-oxoglutarátu [146]. 

Aktivita NAD
+
 dependentní isocitrát dehydrogenasy byla měřena spektrofotometricky při 

340 nm v mikrotitrační destičce s využitím ELISA readeru, a to vždy ve třech paralelních 

provedeních pro každý vzorek. Reakční směs obsahovala vždy 200 μl 50 mmol·l˗1 

fosfátového pufru o pH 7,4 s 50 mmol·l˗1
 isocitrátu, 10 mmol·l˗1

 MgSO4 a 100 mmol·l˗1
 KCl, 

25 μl 10 mmol·l˗1
 NAD

+
. Reakce byla zahájena přidáním 25 μl enzymového preparátu. 

Souběžně se vzorky byly připravovány blanky, které namísto kofaktoru NAD
+
 obsahovaly 

destilovanou vodu. 

Absorbance byla zaznamenávána v čase 0 sekund a poté každých 30 sekund po dobu 

10 minut při 30 °C. Aktivita byla vyhodnocena po odečtení hodnot blanku z naměřených 

hodnot, a to na základě kalibrační závislosti pro NADH/NADPH. Jednotka enzymové aktivity 

(U) byla vyhodnocována jako množství enzymu, které vytvoří 1 nmol NADH za 1 minutu. 

3.7.5.2 Stanovení aktivity malát dehydrogenasy 

Malát dehydrogenasa (EC 1.1.1.37) patří mezi enzymy citrátového cyklu, katalyzuje oxidaci 

malátu za vzniku oxalacetátu. Jako kofaktor využívá NAD
+
, který během reakce redukuje na 

NADH [146]. 
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Aktivita malát dehydrogenasy byla stanovována na základě měření absorbance 

vznikajícího NADH při 340 nm vždy ve třech paralelních provedeních pro jednotlivé vzorky. 

Reakční směs obsahovala 200 μl 50 mmol·l˗1
 fosfátového pufru o pH 7,4 s 50 mmol·l˗1

 

malátu, 10 mmol·l˗1
 MgSO4 a 100 mmol·l˗1

 KCl, 25 μl 10 mmol·l˗1
 NAD

+
 

a 25 μl enzymového preparátu, jehož přidáním byla zahájena reakce. Souběžně připravované 

blanky obsahovaly destilovanou vodu namísto NAD
+
. 

Absorbance byla měřena bezprostředně po přidání enzymového preparátu a následně 

každých 30 sekund podobu 10 minut při 30 °C. Aktivita malát dehydrogenasy byla 

vyhodnocena za využití kalibrační závislosti pro NADH/NADPH. Jednotka enzymové 

aktivity (U) byla vyhodnocována jako množství enzymu, které vytvoří 1 nmol NADH za 

1 minutu. 

3.7.5.3 Stanovení aktivity malát synthasy 

Malát synthasa (EC 2.3.3.9) je enzymem glyoxalátového cyklu katalyzující kondenzaci 

acetyl-CoA a glyoxalátu za vzniku malátu a odstoupení volného koenzymu A [146]. 

Aktivita malát synthasy byla stanovována spektrofotometricky detekcí vznikajícího 

koenzymu A, který kvantitativně reagoval s DTNB činidlem za vzniku žlutého produktu 

s maximem absorbance při 405 nm. Vzorky byly připravovány v triplikátech. Směs pro 

stanovení aktivity obsahovala 175 μl 50 mmol·l˗1
 fosfátového pufru o pH 7,4 s 1 mmol·l˗1

 

DTNB, 25 μl 2 mmol·l˗1
 acetyl-CoA, 25 μl 50 mmol·l˗1

 glyoxalátu a 25 μl enzymového 

preparátu. Souběžně připravované blanky obsahovaly namísto acetyl-CoA 25 μl destilované 

vody. 

Absorbance byla měřena každých 30 sekund po dobu 10 minut při 30 °C. Aktivita malát 

synthasy byla vyhodnocena na základě kalibrační závislosti pro koenzym A. Jednotka 

enzymové aktivity (U) byla vyhodnocována jako množství enzymu, které vytvoří 1 nmol 

koenzymu A za 1 minutu. 

3.7.5.4 Stanovení aktivity 2-methylcitrát synthasy 

2-methylcitrát synthasa (EC 2.3.3.5) je prvním enzymem 2-methylcitrátového cyklu, který 

katalyzuje kondenzaci propionyl-CoA a oxalacetátu za vzniku 2-methylcitrátu a odstoupení 

volného koenzymu A [125, 146]. 

Aktivita 2-methylcitrát synthasy byla stanovována prostřednictvím spektrofotometrické 

detekce vznikajícího koenzymu A po reakci s Ellmanovým činidlem (DTNB) při 405 nm, a to 

vždy v triplikátech pro jednotlivé vzorky. Reakční směs obsahovala 205 μl 50 mmol·l˗1
 

fosfátového pufru o pH 7,4 s 2 mmol·l˗1
 DTNB a 2 mmol·l˗1

 oxalacetátu, 20 μl 10 mmol·l˗1
 

propionyl-CoA a 25 μl enzymového extraktu. V souběžně připravovaných slepých vzorcích 

byl propionyl-CoA nahrazován destilovanou vodou. 

Absorbance byla měřena v mikrotitrační destičce v ELISA readeru při zahájení reakce 

a následně každých 30 sekund po dobu 10 minut při teplotě 30 °C. Aktivita 2-methylcitrát 

synthasy byla vyhodnocena s využitím kalibrační závislosti pro koenzym A. Jednotka 
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enzymové aktivity (U) byla vyhodnocována jako množství enzymu, které vytvoří 1 nmol 

koenzymu A za 1 minutu. 

3.7.6 Stanovení aktivit vybraných enzymů generujících NADPH 

NADPH, redukovaná forma kofaktoru NADP
+
, slouží jako zdroj potřebné redukční síly při 

biosyntézách, a to i u polyhydroxyalkanoátů. Pro stanovení aktivit byly vybrány NADP
+
 

dependentní enzymy napříč metabolismem, konkrétně glukosa-6-fosfát dehydrogenasa 

(G6PD), NADP
+
 dependentní isocitrát dehydrogenasa (NADP-IDH) a jablečný enzym (ME). 

3.7.6.1 Stanovení aktivity glukosa-6-fosfát dehydrogenasy 

Glukosa-6-fosfát dehydrogenasa (EC 1.1.1.49) je enzymem katalyzujícím NADP
+
 

dependentní přeměnu glukosy-6-fosfátu pocházející z glykolýzy na 6-fosfoglukono-1,5-

lakton, který dále pokračuje do pentosofosfátové dráhy generující řadu pentos a NADPH. 

Vznikající NADPH může být následně využito k různým biosyntézám [146]. 

Aktivita glukosa-6-fosfát dehydrogenasy byla stanovována na základě měření absorbance 

vznikajícího NADPH při 340 nm v ELISA readeru vždy v triplikátech pro jednotlivé vzorky. 

Reakční směs obsahovala vždy 200 μl 50 mmol·l˗1
 fosfátového pufru o pH 7,4 s 5 mmol·l˗1

 

glukosy-6-fosfátu a 30 mmol·l˗1
 MgCl2, 25 μl 10 mmol·l˗1

 NADP
+
 a 25 μl enzymového 

preparátu. Souběžně připravované blanky obsahovaly namísto NADP
+
 destilovanou vodu. 

Absorbance byla změřena bezprostředně po přidání enzymů a následně každých 30 sekund 

po dobu 10 minut při 30 °C. Aktivita glukosa-6-fosfát dehydrogenasy byla vyhodnocena na 

základě kalibrační závislosti pro NADH/NADPH. Jednotka enzymové aktivity (U) byla 

vyhodnocována jako množství enzymu, které vytvoří 1 nmol NADPH za 1 minutu. 

3.7.6.2 Stanovení aktivity NADP
+
 dependentní isocitrát dehydrogenasy 

NADP
+
 dependentní isocitrát dehydrogenasa (EC 1.1.1.42) je enzymem umožňujícím 

generovat NADPH pro biosyntézy, a to přeměnou isocitrátu na 2-oxoglutarát, reakce je 

přitom alternativou k přeměně isocitrátu v Krebsově cyklu [146]. 

Aktivita NADP
+
 dependentní isocitrát dehydrogenasy byla stanovována 

spektrofotometricky při 340 nm, a to vždy ve třech paralelních provedeních pro každý vzorek. 

Reakční směs obsahovala vždy 200 μl 50 mmol·l˗1
 fosfátového pufru o pH 7,4 s 50 mmol·l˗1

 

isocitrátu, 10 mmol·l˗1
 MgSO4 a 100 mmol·l˗1

 KCl, 25 μl 10 mmol·l˗1 NADP
+
 a 25 μl 

enzymového preparátu. Souběžně se vzorky byly připravovány blanky, které namísto NADP
+
 

obsahovaly destilovanou vodu. 

Absorbance byla zaznamenávána v čase 0 sekund a poté každých 30 sekund po dobu 

10 minut při teplotě 30 °C. Aktivita byla vyhodnocena na základě kalibrační závislosti pro 

NADH/NADPH. Jednotka enzymové aktivity (U) byla vyhodnocována jako množství 

enzymu, které vytvoří 1 nmol NADPH za 1 minutu. 

3.7.6.3 Stanovení aktivity jablečného enzymu 

Jablečný enzym (EC 1.1.1.40) je také enzymem generujícím NADPH. Katalyzuje oxidativní 

dekarboxylaci malátu za vzniku pyruvátu a současného odstoupení CO2. Během oxidace 
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substrátu na produkt přitom dochází k redukci NADP
+
 na NADPH, který je využitelný při 

biosyntézách [146]. 

Aktivita enzymu byla měřena pomocí měření absorbance vznikajícího NADPH při 340 nm 

v ELISA readeru v triplikátech pro jednotlivé vzorky. Reakční směs vždy obsahovala 200 μl 

50 mmol·l˗1
 fosfátového pufru o pH 7,4 s 50 mmol·l˗1

 malátu, 10 mmol·l˗1
 MgSO4 

a 100 mmol·l˗1
 KCl, 25 μl 10 mmol·l˗1

 NADP
+
 a 25 μl enzymového preparátu, jehož přidáním 

byla zahájena reakce. Souběžně připravované blanky obsahovaly destilovanou vodu namísto 

NADP
+
. 

Absorbance byla měřena okamžitě po přidání enzymů a následně každých 30 sekund 

podobu 10 minut při 30 °C. Aktivita jablečného enzymu byla vyhodnocena za využití 

kalibrační závislosti pro NADH/NADPH. Jednotka enzymové aktivity (U) byla 

vyhodnocována jako množství enzymu, které vytvoří 1 nmol NADPH za 1 minutu. 

3.7.7 Stanovení aktivit vybraných enzymů zapojených do metabolismu kyseliny 

levulové 

Z enzymů zapojených do metabolismu, konkrétně katabolismu, kyseliny levulové byla pro 

stanovení enzymové aktivity vybrána acyl-CoA synthetasa (ACoAS). 

3.7.7.1 Stanovení aktivity acyl-CoA synthetasy 

Acyl-CoA synthetasa (EC 6.2.1.3) je enzymem katalyzujícím ATP dependentní aktivaci 

mastných kyselin. Substrátem jsou mastné kyseliny, na jejichž délky jsou různé acyl-CoA 

synthetasy specifické, volný koenzym A a energie v podobě ATP. Reakcí vznikají příslušné 

acyl-CoA, dále vzniká AMP a PPi [146, 147]. 

Úbytek volného koenzymu A a následně enzymová aktivita acyl-CoA synthetasy byly 

stanovována pomocí spektrofotometrcké analýzy na ELISA readeru při vlnové délce 405 nm 

a teplotě 30 °C, a to vždy ve třech paralelních provedeních pro jednotlivé vzorky. Aktivita 

byla stanovována jednak u preparátu s intracelulárními enzymy, jednak u přeparátu 

s membránově vázanými enzymy z buněčného debris. Reakční směs obsahovala 

175 μl 50 mmol·l˗1
 fosfátového pufru o pH 7,4 s 2 mmol·l˗1

 DTNB, 25 μl 0,7 mmol·l˗1
 

koenzymu A, 25 μl 1,5 mmol·l˗1
 ATP a 25 μl příslušného enzymového preparátu. Souběžně se 

vzorky byly připravovány blanky, v nichž byly roztoky koenzymu A a ATP nahrazeny 

destilovanou vodou. 

Absorbance byla měřena po dobu 10 minut s intervalem 30 sekund. Aktivita acyl-CoA 

synthetasy byla stanovována na základě kalibrační závislosti pro koenzym A (HSCoA) 

v přítomnosti DTNB. Jednotka enzymové aktivity (U) byla přitom uvažována jako množství 

enzymu, které spotřebuje 1 nmol koenzymu A za 1 minutu. 

3.7.8 Stanovení aktivit enzymů biosyntézy PHA 

Byly stanovovány všechny enzymy biosyntézy PHA, a to β-ketothiolasy (β-KT1, β-KT2), 

acetoacetyl-CoA reduktasa (AACoAR) a PHB synthasa. 
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3.7.8.1 Stanovení aktivit β-ketothiolas 

β-ketothiolasy jsou prvními enzymy zapojenými do procesu biosyntézy PHA. Podle 

vznikajícího produktu souvisejícího se substrátovou specifitou je můžeme rozdělit na 

β-ketothiolasu 1 (EC 2.3.1.9), která katalyzuje kondenzaci dvou acetyl-CoA za vzniku 

acetoacetyl-CoA, a β-ketothiolasu 2, která katalyzuje kondenzaci acetyl-CoA 

s propionyl-CoA za vzniku 3-oxovaleryl-CoA. Během kondenzační reakci přitom dochází 

k uvolnění volného koenzymu A [82, 93, 143, 146]. 

Množství vznikajícího HSCoA a následně enzymová aktivita β-ketothiolas byly 

stanovovány spektrofotometricky pomocí ELISA readeru při vlnové délce 405 nm a teplotě 

30 °C vždy v triplikátech pro jednotlivé vzorky, a to zvlášť pro β-ketothiolasu 1 

a β-ketothiolasu 2. Reakční směs pro stanovení aktivity β-ketothiolasy 1 obsahovala 

200 μl 50 mmol·l˗1
 fosfátového pufru o pH 7,4 s 1 mmol·l˗1

 DTNB, 25 μl 2 mmol·l˗1
 

acetyl-CoA a 25 μl enzymového preparátu. Reakční směs pro stanovení aktivity 

β-ketothiolasy 2 obsahovala 175 μl 50 mmol·l˗1
 fosfátového pufru o pH 7,4 s 1 mmol·l˗1

 

DTNB, 25 μl 2 mmol·l˗1
 acetyl-CoA, 25 μl 2 mmol·l˗1

 propionyl-CoA a 25 μl enzymového 

preparátu. Separátně byly připravovány i blanky pro jednotlivé enzymy, kdy substráty byly 

vždy nahrazeny daným množstvím destilované vody. 

Po dobu 10 minut byla zaznamenávána absorbance každých 30 sekund. Aktivita 

β-ketothiolasy 1 byla vyhodnocena přímo na základě kalibrační závislosti pro koenzym A 

v přítomnosti DTNB. Aktivita β-ketothiolasy 2 byla stanovena z rozdílu absorbancí získaných 

v reakční směsi s obsahem acetyl-CoA i propionyl-CoA a směsi pouze s obsahem 

acetyl-CoA, a to také na základě kalibrační závislosti pro koenzym A. Jednotka enzymové 

aktivity (U) byla u obou β-ketothiolas uvažována jako množství enzymu vytvářející 1 nmol 

koenzymu A za 1 minutu. 

3.7.8.2 Stanovení aktivity acetoacetyl-CoA reduktasy 

Acetoacetyl-CoA reduktasa (EC 1.1.1.36) je enzymem katalyzujícím redukci acetoacetyl-CoA 

na 3-hydroxybutyryl-CoA. Jedná se o druhou reakci v PHA metabolismu. Během redukce 

substrátu dochází k oxidaci kofaktoru NADPH na NADP
+
 [82, 93, 146]. 

Enzymová aktivita byla měřena spektrofotometricky při 340 nm v 96 jamkové 

mikrotitrační destičce na ELISA readeru vždy ve třech paralelních provedeních pro jednotlivé 

vzorky. Reakční směs obsahovala 175 μl 50 mmol·l
−1

 fosfátového pufru o pH 7,4, 25 μl 

redukovaného kofaktoru NADPH o koncentraci 4  mmol·l
−1

 a 25 μl substrátu 

acetoacetylu-CoA o koncentraci 2 mmol·l
−1

. V posledním kroku bylo přidáno 25 μl 

připraveného proteinového (enzymového) preparátu a ihned poté bylo zahájeno vlastní 

měření. V souběžně připravovaných referenčních vzorcích byla přidávána namísto 

3-hydroxybutyryl-CoA destilovaná voda. 

Absorbance byla zaznamenávána každých 30 sekund po dobu 10 minut při teplotě 30 °C. 

Aktivita acetoacetyl-CoA reduktasy byla vyhodnocena na základě kalibrační závislosti pro 

NADH/NADPH. Jednotka enzymové aktivity (U) byla vyhodnocována jako množství 

enzymu, které zoxiduje 1 nmol NADPH za 1 minutu. 
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3.7.8.3 Stanovení aktivity PHB synthasy 

PHB synthasa (EC 2.3.1.B2) je třetím a zároveň posledním enzymem zapojeným do 

biosyntézy PHA (konkrétně PHB). Katalyzuje stereospecifickou kondenzaci dvou 

(R)-3-hydroxybutyryl-CoA za vzniku poly(3-hydroxybutyrátu) a současného odstoupení 

koenzymu A [82, 93, 146]. 

Množství vznikajícího HSCoA a následně enzymová aktivita PHB synthasy byly 

stanovovány spektrofotometricky pomocí ELISA readeru při vlnové délce 405 nm a teplotě 

30 °C vždy ve třech paralelních provedeních pro jednotlivé vzorky. Směsi obsahovaly vždy 

200 μl 50 mmol·l
−1

 fosfátového pufru o pH 7,4 s 1 mmol·l
−1

 činidla DTNB, 25 μl 2 mmol·l
−1

 

3-hydroxybutyryl-CoA, a 25 μl příslušného enzymového preparátu, který byl přidáván 

nakonec. Absorbance žlutého produktu vznikajícího reakcí koenzymu A s DTNB byla měřena 

oproti blanku s 25 μl destilované vody namísto 3-hydroxybutyryl-CoA. 

Po dobu 10 minut byla zaznamenávána absorbance každých 30 sekund při teplotě 30 °C. 

Aktivita PHB synthasy byla vyhodnocena na základě kalibrační závislosti pro koenzym A 

v přítomnosti DTNB. Jednotka enzymové aktivity (U) byla uvažována jako množství enzymu 

vytvářející 1 nmol koenzymu A za 1 minutu. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Stanovení inhibiční koncentrace kyseliny levulové 

Za účelem stanovení koncentrace kyseliny levulové, která již inhibuje růst a dělení buněk 

vybraných mikroorganismů, byly prováděny dva experimenty. První z experimentů byl 

založen na submerzní kultivaci PHA produkujícího kmene Cupriavidus necator H16 a jeho 

PHA neprodukujícího mutanta Cupriavidus necator PHB¯4 v minerálním mediu s fruktosou, 

obvyklým zdrojem uhlíku pro vybrané kmeny, a kyselinou levulovou (4-oxovalerovou) - 

vybraným stresovým faktorem. Druhý experiment byl založen na kultivaci obou kmenů na 

pevném minerálním mediu s fruktosou a kyselinou levulovou. 

CH3
OH

O

O  

Obr. 15: Kyselina levulová (4-oxovalerová) 

Kyselina levulová byla vybrána jakožto organická sloučenina s velkým potenciálem, lze ji 

produkovat z širokého spektra obnovitelných zdrojů obsahujících sacharidy, a to cenově 

efektivně. Z aplikačního hlediska se zamýšlí jako výchozí surovina pro (bio)syntézu látek 

a materiálů, které by nahradily řadu produktů na bázi ropy, a to v chemickém průmyslu a také 

v odvětví biopaliv. 

Z hlediska mikrobiální produkce polyhydroxyalkanoátů zaujímá roli prekurzoru 

3-hydroxyvalerátu, tedy monomeru, jenž po inkorporaci do polymeru s 3-hydroxybutyrátem 

vytváří poly(3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyvalerát), jehož vlastnosti závisí na zastoupení 

jednotlivých monomerů. Obecně lze říci, že 3HV pozitivně ovlivňuje tepelné, mechanické a i 

další vlastnosti kopolymeru, což usnadňuje jeho zpracování a rozšiřuje aplikační potenciál. 

Pro mikrobiální produkci P(3HB-co-3HV) s vysokým obsahem 3HV by tedy bylo vhodné, 

aby produkční mikroorganismy byly schopné metabolizovat co největší množství kyseliny 

levulové. Ve skutečnosti ale větší množství kyseliny levulové, stejně jako dalších organických 

kyselin, působí na mikroorganismy inhibičně až toxicky, což maří záměr aplikace vysokých 

koncentrací kyseliny levulové za účelem vysokého podílu 3HV v kopolymeru. Strategie 

metabolizace co největšího množství kyseliny levulové na 3HV u PHA produkujících 

mikrobiálních kmenů proto může zpočátku spočívat v adaptaci na vyšší obsah kyseliny 

v kultivačním mediu, a to právě například metodami evolučního inženýrství. 

4.1.1 Stanovení inhibiční koncentrace kyseliny levulové při submerzní kultivaci 

Jak bylo uvedeno výše v kapitole 3.3.1.1, při submerzní kultivaci pro stanovení inhibiční 

koncentrace byla do minerálního media přidána kyselina levulová v koncentracích 0; 0,1; 0,5; 

1; 2; 3; 4; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5 a 20 g·l-1
, kde kultura bez obsahu kyseliny sloužila jako 

kontrola pro porovnání vlivu potenciálního inhibitoru na růst a dělení buněk. Pro toto 

stanovení byl použit PHA produkující sbírkový kmen i jeho sbírkový PHA neprodukující 
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mutant. Vliv kyseliny byl posuzován na základě stanovení intenzity zákalu jednotlivých 

kultur po 24 hodinách kultivace a následnému porovnání s kontrolní kulturou daného kmene 

bez obsahu kyseliny v mediu. Před vlastním měřením byly jednotlivé kultury vhodně 

naředěny tak, aby hodnoty absorbancí spadaly do škály hodnot dané kalibrační závislostí. 

Tab. 9: Koncentrace biomasy stanovená na základě měření intenzity zákalu 

ckyselina levulová [g·l
˗1

] 
C. necator H16 C. necator PHB¯4 

cbiomasa [g·l
˗1

] cbiomasa [g·l
˗1

] 

0 2,97 ± 0,01 1,28 ± 0,01 

0,1 3,34 ± 0,24 1,35 ± 0,07 

0,5 3,40 ± 0,37 1,44 ± 0,10 

1 3,55 ± 0,12 1,38 ± 0,01 

2 3,02 ± 0,32 1,06 ± 0,06 

3 1,07 ± 0,15 0,49 ± 0,01 

4 1,00 ± 0,01 0,40 ± 0,01 

5 0,60 ± 0,06 0,36 ± 0,01 

7,5 0,53 ± 0,02 0,35 ± 0,02 

10 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,02 

12,5 0,42 ± 0,01 0,04 ± 0,01 

15 0,04 ± 0,01 0,03 ± 0,01 

17,5 0,05 ± 0,02 0,02 ± 0,01 

20 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 

Hodnoty množství biomasy byly následně vztaženy k hodnotám kontroly, aby bylo možné 

lépe stanovit účinek kyseliny levulové na dělení buněk. Porovnáním úbytků oproti kontrole 

byly získány reziduální koncentrace biomasy (výpočet viz rovnice 1). Zavedením této 

veličiny se eliminoval rozdíl mezi koncentracemi biomasy u jednotlivých kmenů, 

v kontrolních kulturách bez obsahu kyseliny levulové byla totiž koncentrace u kmene C. 

necator H16 oproti kmeni C. necator PHB¯4 více než dvojnásobná, což se projevilo i na 

hodnotách intenzity zákalu u kultur s nižšími koncentracemi inhibitoru v mediu. 

 
1

1

biomasa, g l k. levulové

biomasa, 0 g l k. levulové

reziduální koncentrace biomasy % 100
x

c

c









   (1) 
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Obr. 16: Reziduální koncentrace biomasy při submerzní kultivaci s kyselinou levulovou 

Na základě získaných dat se zdá, že kyselina levulová má při nízkých koncentracích mírně 

pozitivní účinek na nárůst množství buněk v kulturách. Koncentrace 2  g·l
−1

 a vyšší se již 

projevují inhibičně, přičemž při zvýšení koncentrace kyseliny levulové ze 2 na 3 g·l
−1

 byl 

u obou kmenů více než dvojnásobný pokles množství buněk. S dále rostoucí koncentrací 

kyseliny levulové v mediu lze pozorovat toxický efekt, projevující se dalším snižováním 

koncentrací buněk v mediu. 

Při nižších koncentracích se inhibiční efekt projevoval více u kmene C. necator PHB¯4, 

při vyšších koncentracích již rozdíly mezi kmeny nebyly příliš patrné. V průběhu kultivace 

mohly buňky využít nižší koncentrace kyseliny levulové jako zdroj uhlíku a energie pro růst 

a dělení buněk, a to prostřednictvím aktivace příslušné metabolické dráhy, což se efektivněji 

projevovalo u PHA produkujícího kmene C. necator H16. Docházelo-li k využití kyseliny 

levulové jako zdroje uhlíku a energie i při jejích vyšších koncentracích v mediu, tak 

pravděpodobně převažoval toxický efekt této látky. 

4.1.2 Stanovení inhibiční koncentrace kyseliny levulové při kultivaci na tuhém mediu 

Evolučním experimentům vedoucím k zisku a izolaci mutantních kmenů adaptovaných na 

kyselinu levulovou předcházelo také posouzení vlivu kyseliny levulové na růstový potenciál 

původních sbírkových kmenů C. necator H16 a C. necator PHB¯4 při kultivaci na pevném 

minerálním mediu s obsahem kyseliny levulové. Pro toto stanovení byly vybrány koncentrace 

1; 2; 3 a 4 g·l
−1

 kyseliny v mediu a jako kontrola tuhé minerální medium bez obsahu kyseliny 

levulové (postup viz kapitola 3.3.1.2). Po týdenní kultivaci při 30 °C byl vliv kyseliny 

levulové na růstový potenciál vyhodnocen pouze na základě vizuálního zhodnocení nárůstu 

kolonií na miskách. 
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Obr. 17: Inhibiční efekt kyseliny levulové při kultivaci na pevném minerálním mediu. Horní řada: C. 

necator H16, zleva 0; 1; 2; 3; 4 g·l-1 kyseliny levulové. Dolní řada: C. necator PHB¯4, zleva 0; 1; 2; 

3; 4 g·l-1 kyseliny levulové. 

Na první pohled je patrné, že na rozdíl od submerzní kultivace, při kultivaci na pevném 

mediu se ani u nižších koncentrací kyseliny levulové neuplatňuje pozitivní vliv na růst 

bakteriálních buněk, a to u žádného z kmenů. I nejnižší vybraná koncentrace 1 g·l
−1

 se 

projevila inhibičně, odhadem byl nárůst kolonií oproti kontrole poloviční. Trend úbytku 

nárůstu pokračoval dále se zvyšující se koncentrací kyseliny levulové v mediu. Na základě 

vizuální hodnocení však nebylo možné blíže posoudit rozdíl vlivu na růst PHA produkujícího 

kmene C. necator H16 a neprodukujícího kmene C. necator PHB¯4. 

Porovnáme-li vliv kyseliny levulové na růstový potenciál kmenů C. necator H16 a C. 

necator PHB¯4 pro submerzní kultivaci v minerálním mediu s fruktosou a pro kultivaci na 

pevném minerálním mediu s fruktosou, lze zaregistrovat rozdíly. Zatímco při submerzní 

kultivaci nižší koncentrace kyseliny působí na růst pozitivně, stejné koncentrace mají na růst 

buněk při kultivaci na pevném mediu negativní efekt. Tento rozdíl můžeme přisuzovat 

rozdílným kultivačním podmínkám jako je především aerace při submerzní kultivaci, dále 

rozdíl v dostupnosti živin v míchaném mediu a na pevném mediu, kde je přísun živin 

limitován difúzí, a dalším rozdílným charakteristikám jednotlivých způsobů kultivací. 

Na základě poznatků o vlivu kyseliny levulové na růst při submerzní kultivaci lze vyvodit, 

že selekční tlak se bude uplatňovat převážně při koncentracích vyšších než 2 g·l
−1

. Při 

kultivaci na pevném mediu se selekce bude uplatňovat významněji i při nižších koncentracích 

kyseliny levulové v mediu. Získané poznatky však byly získány ze sbírkových 

neadaptovaných kmenů, adaptované kmeny po selekci budou vůči kyselině levulové 

odolnější, čímž se hodnoty koncentrací, při kterých budou schopny růstu, pravděpodobně 

posunou k vyšším hodnotám. U experimentů s delší kultivační dobou (více než 24 hodin) 

může navíc docházet ke změnám v působení kyseliny na růst, a to např. v závislosti na 

růstové fázi bakteriálních buněk apod. 

Porovnáním růstových potenciálů sbírkových kmenů lišících se pouze ve schopnosti 

produkovat polyhydroxyalkanoáty bylo stanoveno, že při submerzní kultivaci kyselině 

levulové lépe odolává PHA produkující C. necator H16, kmen je pravděpodobně schopnější 
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na kyselinu reagovat, a to pravděpodobně její metabolizací nebo účinnou obranou proti jejímu 

negativnímu vlivu při vyšších koncentracích. Pro evoluční experimenty byl proto dále 

využíván pouze PHA produkující kmen C. necator H16, jednak díky lehce vyšší odolnosti 

vůči inhibičnímu efektu, především kvůli schopnosti produkce PHA a schopnosti 

metabolizace prekurzoru kyseliny levulové na 3-hydroxyvalerát, který následně může 

inkorporovat do kopolymeru P(3HB-co-3HV). Adaptace na kyselinu levulovou se následně 

může projevit ve zvýšeném obsahu 3HV v polymeru, adaptaci PHA neprodukujícího kmene 

C. necator PHB¯4 nelze tímto způsobem detekovat. V našem případě navíc není kmen C. 

necator PHB¯4 kvůli neschopnosti tvorby PHA biotechnologicky významný. 

4.2 Příprava a selekce mutantních kmenů adaptovaných na kyselinu 

levulovou se současným zachováním schopnosti tvořit PHA 

Pro evoluční experimenty byla využita výše charakterizovaná kyselina levulová, která 

sloužila jako stresový faktor a v rámci evoluce vytvářela selekční tlak na rostoucí buňky. Jako 

výchozí kmen pro evoluci byl využit sbírkový bakteriální PHA produkující kmen Cupriavidus 

necator H16 (CCM 3726), jehož výběr byl komentován v předchozí kapitole. Strategie zisku 

mutantních adaptovaných kmenů spočívala v náhodné mutagenezi, přičemž jedna ze strategií 

byla založena na pouhé aplikaci kyseliny levulové při kultivaci nejčastěji v minerálním mediu 

s fruktosou, druhá potom využívala kromě selekčního tlaku v podobě kyseliny levulové také 

chemický mutagen methyl methansulfonát (MMS). Chemické mutageny jsou látky, které 

přímo atakují a zcela náhodně pozměňují genetickou informaci daného mikroorganismu či 

organismu, což se obecně projevuje zvýšením počtu a variability náhodných mutací. 

Typickým rysem náhodné mutageneze je vznik velkého množství mutantů, z nichž je však 

pouze malé množství schopno dalšího růstu. Důležitým krokem experimentů v rámci 

evolučního inženýrství je proto screening mutantů, kterým se charakterizují adaptované 

mutantní kmeny a mohou tak být odhaleny ty s potenciálem pro další práci, či do dalších 

stupňů evolučního vývoje nejsou zbytečně využívány často velká množství mutantů se ztrátou 

charakteristik, které jsou pro daný výzkum podstatné (např. ztráta schopnosti nebo výrazné 

snížení biosyntézy PHA). 

4.2.1 Adaptivní laboratorní evoluce využívající kyselinu levulovou 

Strategie přípravy mutantů adaptovaných na kyselinu levulovu byla popsána v kapitolách 

3.3.2 a 3.3.3. Schematické znázornění jednotlivých evolučních experimentů a též přehled 

a označení získaných adaptovaných mutantů jsou uvedeny na Obr. 18. 
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Obr. 18: Schematické znázornění evolučních experimentů vedoucích k zisku adaptovaných mutantů 
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Aplikací selekčního tlaku v podobě kyseliny levulové byly v prvním stupni při submerzní 

kultivaci získány ze sbírkového kmene C. necator H16 preselektované kultury, které byly 

v dalším kroku zaočkovány na pevná minerální media s kyselinou levulovou. Dostatečný 

nárůst buněk byl na miskách s kyselinou levulovou v koncentracích 1, 3 a 5 g·l
−1

, na miskách 

s kyselinou levulovou o koncentraci 10 g·l
−1

 nebyl pozorován nárůst buněk u žádné 

z preselektovaných kultur. Do dalšího stupně byly použity kolonie preselektovaných kultur 

narostlé na misce s největším množství kyseliny, tedy z misek s 5 g·l
−1

 kyseliny levulové. Do 

dalšího stupně, především za účelem zisku jednotlivých kolonií buněk, byla na částečně 

adaptované buňky aplikována kyselina levulová v koncentracích 5 a 7,5 g·l
−1

, tedy 

koncentraci, na niž již byly buňky adaptovány a koncentraci přesně mezi 5 a 10 g·l
−1

. Z misek 

byly izolovány a pro další práci uchovány mutantní kmeny E5050, E0075 a E0575 jako 

zástupci z první generace evolučních experimentů. Mutantní kmeny byly posléze podrobeny 

druhé sérii evoluce, a to přenesením do NB media s 1 g·l
−1

 kyseliny levulové pro zachování 

selekčního tlaku a následně zaočkováním na misky s 5; 7,5 a 8 g·l
−1

 kyseliny levulové. Druhá 

generace adaptovaných mutantů zahrnovala mutantní kmeny EE007550 a EE505075. 

4.2.2 Adaptivní laboratorní evoluce využívající kyselinu levulovou společně s MMS 

Strategie přípravy mutantů adaptovaných na kyselinu levulovu se současným využitím 

chemického mutagenu MMS byla popsána v kapitole 3.3.4. Schematické znázornění 

jednotlivých kroků evolučních experimentů, přehled a označení získaných mutantů jsou 

uvedeny na Obr. 19. 

 

Obr. 19: Schematické znázornění evolučních experimentů vedoucích k zisku adaptovaných mutantů 

s využitím MMS 
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Experiment vycházel stejně jako v předchozím případě ze sbírkového kmene, který byl 

v NB mediu s 1 g·l
−1

 kyseliny levulové vystaven 48 hodinové náhodné mutagenezi 

v přítomnosti chemického mutagenu MMS v koncentracích 0,1 a 0,5 g·l
−1

. Pro porovnání byla 

připravena i kontrola bez MMS. Inokula byla po procesu mutageneze zaočkována na misky 

s minerálním mediem a kyselinou levulovou v koncentracích 5; 7,5; 10 a 12,5 g·l
−1

. Vyšší 

koncentrace kyseliny levulové (10 a 12,5 g·l
−1

) byly vybrány na základě našeho předpokladu 

větší variability mutací v kulturách vlivem MMS, což by se mohlo v ideálním případě projevit 

lepší adaptací a tedy vyšší odolností kultur na kyselinu levulovou. K nárůstu kolonií na těchto 

miskách však nedošlo, což mohlo být způsobeno nedostatečnou dobou mutageneze, nižší 

koncentrací kyseliny levulové v inokulu, zaočkováním bakteriálních buněk neschopných 

dalšího růstu apod. Pro další práci však byly z misek izolovány a uchovány mutantní kmeny 

M0151, M0155 pocházející ze stejného inokula, rozdíl byl pouze v jejich naředění před 

zaočkováním na misky s 5 g·l
−1

 kyseliny levulové, a kmen M0550 z inokula s 0,5 g·l
−1

 MMS. 

4.2.3 Screening izolovaných mutantů a selekce PHA produkujících kmenů 

Podrobnější charakterizaci izolovaných mutantních kmenů předcházel screening mutantů 

a jejich následná selekce na základě růstového potenciálu v minerálním mediu s obsahem 

kyseliny levulové a také na základě schopnosti tvořit polyhydroxyalkanoáty. Oba parametry 

byly porovnávány s kontrolním divokým kmenem Cupriavidus necator H16 vždy po 

72 hodinách kultivace v minerálním mediu s 3,5 g·l˗1
 kyseliny levulové. Růstový potenciál byl 

vyhodnocován skrze stanovení koncentrace biomasy gravimetrickou metodou (viz kapitola 

3.4.2). Kvalitativní a kvantitativní analýza PHA v biomase byla stanovována plynovou 

chromatografií s FID detekcí (viz kapitola 3.5.2). 

První generace adaptovaných mutantů 

   
C. necator H16/E0075 C. necator H16/E0575 C. necator H16/E5050 

Druhá generace adaptovaných mutantů 

  
C. necator H16/EE505075 C. necator H16/EE007550 
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Adaptovaní mutanti získaní aplikací MMS 

   
C. necator H16/M0151 C. necator H16/M0155 C. necator H16/M0550 

Obr. 20: Izolované mutantní kmeny podrobené screeningu 

Tab. 10: Stanovení biomasy, množství a složení PHA u izolovaných mutantů 

kmen cbiomasa [g·l
-1

] PHA [hm. %] PHA [g·l
-1

] 3HB [mol. %] 3HV [mol. %] 

kontrola 7,33 ± 0,21 47,81 ± 2,07 3,50 ± 0,05 84,17 ± 0,87 15,83 ± 0,87 

E0075 9,34 ± 0,28 50,01 ± 0,88 4,67 ± 0,22 86,08 ± 0,31 13,92 ± 0,31 

E0575 9,03 ± 0,13 55,43 ± 0,23 5,01 ± 0,09 86,46 ± 0,17 13,54 ± 0,17 

E5050 8,12 ± 0,01 50,15 ± 0,71 4,08 ± 0,06 83,02 ± 0,13 16,98 ± 0,13 

EE007550 7,77 ± 0,02 49,36 ± 1,78 3,85 ± 0,09 79,41 ± 0,89 20,59 ± 0,89 

EE505075 0,44 ± 0,05 0 0 0 0 

M0151 7,38 ± 0,76 41,76 ± 0,45 3,08 ± 0,28 81,63 ± 0,26 18,37 ± 0,26 

M0155 0,88 ± 0,15 0 0 0 0 

M0550 0,57 ± 0,02 0 0 0 0 

Prvotnímu screeningu bylo podrobeno 8 izolovaných mutantních kmenů po 72hodinové 

kultivaci v minerálním mediu s fruktosou a kyselinou levulovou o koncentraci 3,5 g·l
−1

 

společně s kontrolou v podobě sbírkového PHA produkujícího kmene C. necator H16. 

Na základě výsledků koncentrace biomasy v buněčné suspenzi lze u mutantních kmenů 

E0075, E0575, E5050, EE007550 a M0151 pozorovat vyšší hodnoty množství buněk v mediu 

oproti kontrole, což mohlo být způsobeno adaptací na kyselinu levulovou v rámci evolučního 

vývoje. U tří zbývajících mutantů byla naopak množství biomasy nižší než 1 g·l
−1

, což 

nasvědčuje tomu, že se mohlo jednat o mutantní kmeny neschopné dalšího růstu. 

Chromatografickou analýzou methylesterů 3-hydroxyalkanových kyselin získaných 

z vysušené biomasy byl u kmenů s nízkým obsahem biomasy navíc stanoven nulový obsah 

PHA, proto byly nadále kmeny EE505075, M0155 a M0550 vyloučeny z dalších 

experimentů. Pět zbývajících mutantů bylo potvrzeno jako PHA produkující mutantní kmeny. 

Obsah PHA v biomase u těchto kmenů byl při porovnání s kontrolou srovnatelný, hodnoty se 

lišily v řádu procent, přičemž nejvyšší obsah byl detekován u mutanta E0575, a to 

55,43 hm. %, nejnižší u mutantního kmene M0151, a to 41,76 hm. %. Kvalitativní analýzou 

PHA bylo stanoveno, že nejvyšší zastoupení 3-hydroxyvalerátu v polymeru, a to 

20,59 mol. %, bylo u mutantního kmene EE007550. Kmen M0151 s nejnižším obsahem 

polymeru v biomase obsahoval druhé nejvyšší množství 3HV, a to 18,37 mol. %.  U mutantů 
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E0075 a E0575 bylo zastoupení 3HV v polymeru nižší než u kontroly, konkrétně méně než 

14 mol. %. 

Za účelem verifikace získaných dat byla u pěti vyselektovaných mutantních kmenů 

po prvotním screeningu provedena opětovná analýza růstového potenciálu prostřednictvím 

gravimetrického stanovení biomasy a také kvantitativní a kvalitativní analýza PHA v biomase 

pomocí GC-FID analýzy. Za tímto účelem byly kmeny uchovávané v kryozkumavkách po 

24hodinové inokulaci v NB mediu s 1 g·l
−1

 kyseliny levulové kultivovány 72 hodin 

v minerálním mediu s fruktosou a 3,5 g·l
−1

 kyseliny levulové. Zatímco mutantní kmeny 

pocházely z kryozkumavek, kontrolní sbírkový kmen byl zaočkováván z pevných NB medií, 

fyziologický stav buněk by se však měl v průběhu inokulace srovnat. 

Tab. 11: Opakované stanovení biomasy, množství a složení PHA u PHA produkujících kmenů 

kmen cbiomasa [g·l
-1

] PHA [hm. %] PHA [g·l
-1

] 3HB [mol. %] 3HV [mol. %] 

kontrola 6,58 ± 0,01 55,99 ± 0,51 3,68 ± 0,03 83,01 ± 0,11 16,99 ± 0,11 

E0075 5,96 ± 0,28 49,94 ± 0,91 2,98 ± 0,20 80,73 ± 0,82 19,27 ± 0,82 

E0575 5,32 ± 0,55 47,72 ± 0,71 2,54 ± 0,23 76,92 ± 0,17 23,08 ± 0,17 

E5050 5,97 ± 0,28 49,68 ± 0,05 2,97 ± 0,14 77,85 ± 0,50 22,15 ± 0,50 

EE007550 7,81 ± 0,11 55,41 ± 1,15 4,35 ± 0,03 80,37 ± 0,20 19,63 ± 0,20 

M0151 7,21 ± 0,11 49,86 ± 0,24 3,60 ± 0,07 80,03 ± 0,06 19,97 ± 0,06 

 

 

Obr. 21: Množství biomasy a PHA u PHA produkujících mutantů v jednotlivých sériích 

Na základě opakované analýzy stanovení obsahu biomasy lze konstatovat, že oproti 

prvotnímu screeningu došlo u mutantů E0075, E0575 a E5050 ke snížení množství buněk 

o více než 20 %. Mírné snížení lze pozorovat i u kontroly. U zbývajících dvou mutantních 

kmenů byly koncentrace v jednotlivých sériích srovnatelné.  
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Obr. 22: Zastoupení 3HV v kopolymeru u PHA produkujících mutantů v jednotlivých sériích 

Kvantitativní analýzou PHA v biomase se projevil podobný trend jako u stanovení 

biomasy, u kmenů E0075, E0575 a E5050 byl pozorován pokles celkových PHA v biomase. 

U zbývajících dvou mutantů naopak došlo k mírnému navýšení obsahu PHA. Kvalitativní 

analýzou byl u všech mutantních kmenů detekován vyšší obsah 3HV v polymeru, tohle 

navýšení bylo přitom mnohem výraznější (až o 10 mol. %) u mutantů s nižším obsahem 

celkových PHA. Přestože byly mutantní kmeny v obou sériích experimentů totožné, byly 

izolovány a uchovávány za stejných podmínek, v průběhu druhé série u nich byla 

metabolizace kyseliny levulové na 3HV a jeho inkorporace do kopolymeru efektivnější. 

I přes mírné odchylky v jednotlivých sériích stanovení biomasy, obsahu a složení PHA lze 

říci, že hodnoty byly minimálně z hlediska trendů porovnatelné. Pro další charakterizaci byly 

tedy využívány kmeny E0075, E0575 a E5050 z první generace, EE007550 z druhé generace 

mutantů adaptovaných na kyselinu levulovou a kmen M0151 získaný aplikací mutagenu 

MMS za současné adaptace na kyselinu levulovou. 

4.3 Charakterizace fyzikálně-chemických vlastností PHA izolových 

z adaptovaných mutantů 

Jak bylo uvedeno výše v kapitole 3.6, vyizolované kopolymery P(3HB-co-3HV) 

z adaptovaných mutantních kmenů a kontroly byly po 72 hodinách submerzní kultivace 

podrobeny SEC-MALS, DSC a FT-IR analýze za účelem jejich bližší charakterizace. 

Izolovány byly přitom z biomasy kontroly a adaptovaných mutantů v rámci prvního 

screeningu, a to kromě polymeru kmene M0151, ten byl izolován separátně během další 

kultivace. 

4.3.1 Charakterizace PHA prostřednictvím SEC-MALS 

Prostřednictvím analýzy založené na měření statického rozptylu světla ve více úhlech po 

chromatografické separaci byly stanoveny hodnoty hmotnostně střední molekulové hmotnosti 
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(Mw) a hodnoty číselně střední molekulové hmotnosti (Mn) u jednotlivých vzorků polymerů. 

Na základě vztahu PDI = Mw / Mn byly následně dopočítány koeficienty polydisperzity (PDI). 

Zatímco hmotnostně střední molekulová hmotnost značí průměrnou molekulovou hmotnost 

polymeru vypočtenou na základě molekulových hmotností jednotlivých makromolekul, 

číselně střední molekulová hmotnost značí průměrnou molekulovou hmotnost polymeru 

vypočtenou z hmotnosti vzorku a počtu v něm obsažených makromolekul. 

Tab. 12: Výsledky z SEC-MALS analýzy polymerů izolovaných z adaptovaných kmenů 

kmen Mw [kDa] Mn [kDa] PDI [-] 

kontrola 667,97 ± 25,64 637,98 ± 43,58 1,05 ± 0,03 

E0075 421,95 ± 64,24 403,65 ± 64,92 1,05 ± 0,01 

E0575 455,19 ± 64,65 428,75 ± 66,38 1,06 ± 0,01 

E5050 427,80 ± 22,39 400,31 ± 29,58 1,07 ± 0,02 

EE007550 617,50 ± 66,00 588,29 ± 72,43 1,05 ± 0,02 

M0151 725,94 ± 27,13 683,56 ± 38,69 1,06 ± 0,02 

Nejvyšší hodnoty číselně i hmotnostně střední molekulové hmotnosti byly stanoveny 

u kopolymeru izolovaného z mutantního kmene M0151, o trochu nižší poté u kontroly 

a kmene EE007550. U zbývajících tří mutantních kmenů lze pozorovat snížení středních 

molekulových hmotností o více než 200 kDa. Lze tedy obecně říci, že kmeny s vyššími 

středními molekulovými hmotnostmi produkovaly delší řetězce polymeru než kmeny E0075, 

E0575 a E5050. V kontextu s molekulovou hmotností PHA bylo v experimentu Gerngrosse 

a Martina uvedeno, že se zvyšující se aktivitou PHB synthasy u Cupriavidus necator obecně 

molekulová hmotnost PHA klesá [148]. Toto se nám podařilo částečně podpořit u mutanta 

M0151 a kontroly s nízkou aktivitou PHB synthasy, vysoká aktivita PHB synthasy a zároveň 

nižší molekulová hmotnost byla stanovena u kmenů E0075 a E5050. V našem případě se 

mohl projevit vliv 3HV, který tento trend nemusí reflektovat. 

Od disperzity polymeru se odvíjejí jeho mechanické vlastnosti, u všech kmenů byla 

stanovena hodnota koeficientu polydisperzity blízká jedné, která značí monodisperzní systém. 

Lze tedy předpokládat, že řetězce polymeru byly v jednotlivých vzorcích přibližně stejně 

dlouhé, přičemž tento jev nebývá u mikroorganismů typický. Obecně platí, že 

mikroogranismy tvoří širokou škálu molekulových hmotností syntetizovaných polymerů bez 

možnosti vnější regulace, a proto se např. v regenerativní medicíně využívají uměle 

syntetizované polymery, u kterých lze disperzitu výsledného polymeru regulovat. 

4.3.2 Charakterizace PHA prostřednictvím DSC 

Prostřednictvím diferenční kompenzační kalorimetrie byly stanovovány termické vlastnosti 

izolovaných PHA, a to jednak teplota tání, jednak celkové množství tepla nutné pro fázovou 

přeměnu. Protože tání je endotermní děj, bylo stanovováno teplo přijaté. Píky endotermního 

děje v DSC termogramu směřují dolů, jejich plocha je přímo úměrná dodanému teplu a výška 

souvisí s rychlostí změny teploty reakce, vyjadřuje se pomocí tepelného toku.  
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Obr. 23: DSC termogram izolovaných kopolymerů P(3HB-co-3HV) 

V DSC termogramu můžeme sledovat endotermní děj v rozmezí teplot 100–196 °C. 

Všechny vyobrazené endotermy vykazují v oblasti teplot přibližně 160–175 °C výskyt dvou 

interferujících píků. Na základě toho bylo vydedukováno, že polymer se v jednotlivých 

vzorcích vyskytoval pravděpodobně ve dvou formách, přičemž obsah 3HV byl uvažován 

v obou z nich, protože teplota tání samotného PHB leží až v rozmezí 175–180 °C (viz Tab. 2). 

Ze složených píků byla v jejich maximu odečtena hodnota teploty tání (ttání) polymeru 

a integrací píků bylo stanoveno celkové reakční teplo (ΔHtot) dodané pro fázovou přeměnu. 

Aby bylo možné stanovit teplotu tání jednotlivých ve vzorcích zastoupených kopolymerů 

(struktur) lišících se obsahem 3HV, musely být píky nejdříve rozděleny. Pro tento účel byla 

využita matematická metoda rozkrývání jednotlivých píků, tzv. dekonvoluce, v programu 

Origin. Metoda je založena na nahrazení splývajících píku píky dekonvolučními, kterých 

nesmí být více než je možných struktur v polymerním vzorku. Využity byly píky odpovídající 

Gaussově distribuci, které byly vkládány tak, aby jejich celkový součet co nejpřesněji 

vyjadřoval fitovanou křivku splývajících píků. V rámci možných metod dekonvoluce byla 

programem automaticky vybrána metoda nejmenších čtverců. Po rozdělení píků byly v jejich 

maximech stanoveny teploty tání dvou rozdílných struktur a také byly vypočteny relativní 

plochy jednotlivých píku. 
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Tab. 13: Obsah 3HV v PHA a výsledky z DSC analýzy polymerů izolovaných z adaptovaných kmenů 

kmen 
3HV 

[mol. %] 

ttání 

[°C] 

ΔHtot 

[J·g-1
] 

ttání, pík 1 

[°C] 

ttání, pík 2 

[°C] 

relativní 

plocha 

píku 1 

relativní 

plocha 

píku 2 

kontrola 15,83 167,15 62,74 166,59 170,47 88,1 % 11,9 % 

E0075 13,92 167,53 74,69 167,14 172,19 94,4 % 5,6 % 

E0575 13,54 168,24 81,41 166,15 169,01 47,8 % 52,2 % 

E5050 16,98 167,21 81,75 166,28 168,19 70,3 % 29,7 % 

EE007550 20,59 164,70 73,13 164,37 169,35 15,1 % 84,9 % 

M0151 11,91 164,92 63,42 164,83 170,16 72,7 % 27,3 % 

Na základě teplot tání stanovených z dekonvolučních píků pro dvě formy kopolymeru lze 

očekávat, že struktura s nižší teplotou tání obsahovala vyšší množství 3HV v kopolymeru, 

zatímco struktura vyjádřená v termogramu skrze druhý z píků obsahovala nižší množství 

3HV. Rozdíl mezi teplotami tání jednotlivých struktur by měl rozdíl zastoupení 3HV 

reflektovat, jednalo se o rozmezí teplot 2–6 °C, přičemž nejvyšší rozdíl byl pozorován mezi 

dvěma rozdílnými strukturami polymeru mutanta M0151. 

Porovnáním relativních ploch píků se můžeme zpětně podívat na strategii biosyntézy PHA 

společně se strategií utilizace prekurzoru 3HV, kyseliny levulové. Výzkum vědců Jaremka 

a Yu, zaměřený na počáteční fáze metabolizace kyseliny levulové kmenem C. necator, vedl 

k závěru, že kyselina levulová je kmenem metabolizována rychleji než sacharidy, konkrétně 

využívali glukosu a fruktosu. Pokles kyseliny levulové byl během 4 hodin kultivace 

desetinásobný (z 0,4 g·l˗1
 na přibližně 0,04 g·l˗1

), zatímco u sacharidů byl během této doby 

zanedbatelný [149]. I u nás tedy mohlo docházet k výrazněji rychlejší metabolizaci kyseliny 

levulové v porovnání s fruktosou, a to přestože výchozí koncentrace byla 3,5 g·l˗1
 a mohla 

působit i mírně inhibičně. Katabolismem kyseliny levulové vznikaly až acetyl-CoA 

a propionyl-CoA, obojí by tedy byly při rychlé metabolizaci kyseliny v buňce v nadbytku. Je 

proto možné, že některé kmeny, především kontrola a mutantní kmeny E0075, E5050 

a M0151, měly tendenci inkorporovat nadbytek metabolitů, především propionyl-CoA, který 

si buňka sama nevytváří, do kopolymeru P(3HB-co-3HV) ve zvýšené míře mnohem dříve než 

zbývající mutanti. To mohlo mít za následek větší zastoupení kopolymeru s vyšším obsahem 

3HV s nižší teplotou tání. Později produkovaný polymer tedy obsahoval menší množství 

3HV. Zbývající mutanti mohly utilizovat kyselinu levulovou bez posílené biosyntézy PHA, 

což mohlo vést např. k její metabolizaci za účelem zisku energie. Až později ji mohly začít 

metabolizovat skrze dráhu biosyntézy PHA až na výsledný kopolymer s vyšším obsahem 

3HV. Protože takto byl propionyl-CoA dříve vyčerpán, zahrnovaly struktury s vyšší teplotou 

tání větší podíl na celkovém množství kopolymeru P(3HB-co-3HV). 
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Obr. 24: Souvislost mezi obsahem 3HV v kopolymeru a jeho teplotou tání 

I přes relativně nízký obsah 3HV v kopolymeru P(3HB-co-3HV) lze u polymeru 

izolovaného z mutantního kmene M0151 pozorovat druhou nejnižší teplotu tání. Vyšší teplota 

tání blokových kopolymerů P(3HB-co-3HV) se odvíjí od krystalinity oblastí bohatších na 

opakující se jednotky 3HB, které se uspořádávají díky stejné konfiguraci na chirálním uhlíku 

a krátkým bočním řetězcům do rigidnějších konformací. Nižší obsah 3HV by tedy u polymeru 

kmene M0151 nasvědčoval vyšší krystalinitě a z ní plynoucí vyšší teplotě tání, což nebylo 

prokázáno. Můžeme se tedy domnívat, že při syntéze kopolymeru nedocházelo k tvorbě 

výraznějších bloků bohatých na 3HB, nýbrž k jiné distribuci monomerů v rámci kopolymeru. 

U polymerů zbývajících mutantů i kontroly můžeme na základě získaných hodnot potvrdit 

trend předpovídající snižování teploty tání s rostoucím zastoupením 3HV v kopolymeru, a to 

pravděpodobně díky jeho většímu množství mezi bloky monomerů 3HB, což se nejspíše 

projeví i nižší krystalinitou. 

Zvýšeným obsahem 3HV se obecně zlepšují vlastnosti materiálu, jak bylo popsáno výše. 

Snížením teploty tání související s obsahem 3HV se ale také zlepšují zpracovatelské vlastnosti 

výsledného materiálu tím, že se zvětšuje rozestup mezi teplotou tání a teplotou rozkladu 

materiálu. Kromě obsahu 3HV v polymeru je z hlediska materiálu důležité i jeho co nejvíce 

uniformní chování. Z tohoto hlediska jsou bez ohledu na mechanismus vzniku zajímavé 

polymery akumulované kmeny E0575 a EE007550, které na základě termogramu vykazovaly 

relativně uniformní profil tání při porovnání s ostatními charakterizovanými polymery. 

4.3.3 Charakterizace PHA prostřednictvím FT-IR 

Pro analýzu izolovaných polymerů prostřednictvím infračervené spektroskopie ve střední 

oblasti infračerveného spektra byla využita metoda ATR (Attenuated total reflection), získaný 

interferogram byl na výsledné spektrum následně automaticky převeden pomocí Fourierovy 

transformace. Spektrum bylo sestrojeno jako závislost absorbance na vlnočtu. Na základě IČ 

spekter byly posuzovány jednotlivé vzorky PHA z hlediska krystalinity a amorfnosti. 
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Obr. 25: IČ spektra izolovaných PHA ve střední části infračerveného spektra 

Pro podrobnější analýzu kopolymerů P(3HB-co-3HV) byly vybrány oblasti vlnočtů 1 500–

1 000 cm
˗1

. 

 

Obr. 26: IČ spektra P(3HB-co-3HV) izolovaného z adaptovaných mutantních kmenů 
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Pro posouzení krystalinity polyhydroxyalkanoátů byly vybrány píky v pásu s vlnočty 

odpovídajícími valenčním vibracím karbonylové oblasti, kde lze nejlépe studovat specifické 

krystalické struktury a také jejich krystalinitu, konkrétně byly vybrány vlnočty 1 277 cm
˗1

, 

1 228 a 1 180 cm
˗1

. Zatímco vyšší hodnoty absorbancí při 1 277 a 1 228 cm
˗1

 napovídají 

o vyšší krystalinitě, vyšší hodnoty absorbance při 1 180 cm
˗1

 reflektují vyšší amorfnost 

kopolymeru [150]. 

Tab. 14: Obsah 3HV v PHA a výsledky FT-IR analýzy 

kmen 
3HV 

[mol. %] 

A 

(1 277 cm
-1

) 

A 
(1 228 cm

-1
) 

A 
(1 180 cm

-1
) 

A(1 228cm
-1

)/ 

A(1 180 cm
-1

) 

kontrola 15,83 0,115 0,085 0,094 90,69 % 

E0075 13,92 0,150 0,111 0,116 95,41 % 

E0575 13,54 0,279 0,187 0,172 108,66 % 

E5050 16,98 0,222 0,155 0,166 93,67 % 

EE007550 20,59 0,236 0,163 0,199 81,92 % 

M0151 11,91 0,231 0,163 0,187 86,97 % 

Na základě získaných hodnot absorbancí lze pozorovat, že nejvyšší intenzita absorbance 

byla při všech třech posuzovaných vlnočtech u polymeru kmene EE007550, nejnižší poté 

u kopolymeru izolovaného z kontroly. Poměrem absorbancí při vlnočtech 1 228 a 1 180 cm
˗1

 

byla definována krystalinita P(3HB-co-3HV), nejnižší hodnota byla stanovena u kmene 

s nejvyššími hodnotami vlnočtů EE007550, nejvyšší naopak u polymeru mutantního kmene 

E0575. Takto stanovená krystalinita byla uvažována orientačně pro další vyhodnocení. 

 

Obr. 27: Souvislost mezi obsahem 3HV v kopolymeru a jeho krystalinitou 

Stejně jako u DSC analýzy, i zde bylo možné pozorovat rozdílné vlastnosti kopolymeru 

izolovaného z mutantního kmene M0151. Zatímco u ostatních mutantních kmenů a kontroly 

se vyšší krystalinita projevila pravděpodobně jako důsledek nižšího obsahu 3HV 
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v kopolymeru P(3HB-co-3HV), u polymeru izolovaného z kmene M0151 byla stanovena 

relativně nízká krystalinita i přes nižší množství 3HV obsaženého v polymeru. Vysvětlení 

tohoto jevu bylo nastíněno výše u DSC analýzy, pravděpodobně se jednalo o následek 

rozdílné distribuce jednotek 3HV v rámci kopolymeru, nikoli o častěji se vyskytující blokový 

kopolymer. U polymerů zbývajících mutantů i kontroly můžeme na základě získaných hodnot 

potvrdit trend předpovídající nižší krystalinitu v důsledku vyššího obsahu 3HV. 

Na základě SEC-MALS, DSC i FT-IR analýzy izolovaných polymerů lze pozorovat 

znatelný rozdíl mezi polymerem vyizolovaným z mutantního kmene M0151 a polymery 

ostatních mutantů a kontroly. Tento rozdíl se projevil ve vyšších hodnotách molekulových 

hmotností, nižší teplotě tání i v posouzení krystalinity. Z výše uvedeného se lze domnívat, že 

se v polymeru uplatňoval jiný strukturní motiv z hlediska zastoupení monomerů 3HB a 3HV. 

4.4 Biochemická charakterizace vybraných PHA produkujících mutantních 

kmenů 

V rámci biochemické charakterizace adaptovaných mutantů produkujících PHA byla 

provedena řada experimentů sloužících ke stanovení aktivit vybraných intracelulárních 

a membránově vázaných enzymů zapojených do centrálního metabolismu, do metabolismu 

PHA a také do metabolismu kyseliny levulové. Aktivity všech stanovovaných enzymů 

mutantů byly porovnávány s aktivitami enzymů divokého kmene C. necator H16 pro 

posouzení vlivu adaptace na kyselinu levulovou v souvislosti s produkcí PHA a s dalšími 

relevantními metabolickými přeměnami. Pro tato stanovení byly všechny charakterizované 

kmeny 48 hodin submerzně kultivovány v minerálním mediu s 3,5 g·l
−1

 kyseliny levulové. 
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Obr. 28: Přehled stanovovaných enzymů a jejich zapojení do metabolismu. Zelená: enzymy 

citrátového, glyoxalátového a 2-methylcitrátového cyklu. Hnědá: NADP
+
 dependentní (NADPH 

generující) enzymy. Oranžová: enzym katabolismu kyseliny levulové. Modrá: enzymy biosintézy PHA. 
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4.4.1 Stanovení celkových obsahů intracelulárních a membránově vázaných proteinů 

Postup přípravy enzymových preparátů pro stanovení enzymových aktivit intracelulárních 

a membránově vázaných enzymů byl uveden v kapitole 3.7.1. Při přípravě byly preparáty 

zakoncentrovány, preparát obsahující intracelulární proteiny dvakrát, preparát obsahující 

membránově vázané proteiny pětkrát. Zakoncentrování bylo provedeno skrze přídavek 

nižšího množství fosfátového pufru pro resuspendaci intracelulárních proteinů či debris, a to 

vzhledem k výchozímu množství buněčné suspenze. Stanovení obsahu celkových proteinů 

bylo provedeno metodou Hartree-Lowryho, postup stanovení byl uveden v kapitole 3.7.2.2. 

Tab. 15: Koncentrace celkových proteinů v zakoncentrovaných preparátech využitých pro stanovení 

specifických enzymových aktivit 

kmen cintracelulární proteiny [μg·ml
˗1

] cmembránově vázané proteiny [μg·ml
˗1

] 

kontrola 740 ± 26 1 476 ± 14 

E0075 1 323 ± 17 3 293 ± 49 

E0575 777 ± 13 953 ± 15 

E5050 937 ± 5 1 472 ± 20 

EE007550 1 360 ± 18 2 061 ± 9 

M0151 1 062 ± 9 1 282 ± 13 

Specifické enzymové aktivity níže uvedených enzymů byly stanovovány v reakčních 

směsích obsahujících příslušné preparáty. Na základě spektrofotometrického měření 

absorbancí byly vypočteny enzymové aktivity, které byly vztahovány na množství 

přidávaného preparátu. Následně byly dopočítány specifické enzymové aktivity, a to 

vztažením enzymových aktivit na celkový obsah proteinů v příslušných preparátech. 

4.4.2 Stanovení specifických aktivit vybraných enzymů citrátového, glyoxalátového 

a 2-methylcitrátového cyklu 

Z enzymů centrálního metabolismu byly pro stanovení enzymových a následně specifických 

enzymových aktivit vybrány některé z enzymů katalyzujících přeměny v rámci citrátového, 

glyoxalátového a také 2-methylcitrátového cyklu, jejich přehled je uveden na Obr. 28. 

NAD-IDH je regulačním enzymem Krebsova cyklu katalyzující oxidační dekarboxylaci 

isocitrátu na 2-oxoglutarát za současné redukce NAD
+
 na NADH. Princip a postup stanovení 

enzymové aktivity NAD-IDH byl uveden v kapitole 3.7.5.1. Stejně tak i MDH je regulačním 

enzymem citrátového cyklu. Katalyzuje NAD
+
 dependentní oxidaci malátu na oxalacetát za 

vzniku redukovaného kofaktoru NADH. Princip a postup stanovení enzymové aktivity MDH 

byl uveden v kapitole 3.7.5.2. 

MS katalyzuje kondenzaci acetyl-CoA s glyoxalátem za odstoupení volného koenzymu A, 

jedná se o jediný stanovovaný enzym glyoxalátového cyklu. Princip a postup stanovení 

enzymové aktivity MS byl uveden v kapitole 3.7.5.3. 

2MCS je jediným stanovovaným enzymem 2-methylcitrátového cyklu. Katalyzuje 

kondenzační reakci oxalacetátu s propionyl-CoA za odstoupení volného koenzymu A. Princip 

a postup stanovení enzymové aktivity 2MCS byl uveden v kapitole 3.7.5.4. 
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Tab. 16: Specifické enzymové aktivity vybraných enzymů citrátového, glyoxalátového 

a 2-methylcitrátového cyklu po 48 hodinách kultivace v MM s kyselinou levulovou 

enzym NAD-IDH MDH MS 2MCS 

kmen specifická enzymová aktivita [U·mg
-1

] 

kontrola 53,55 ± 1,86 409,68 ± 11,36 163,55 ± 4,36 473,71 ± 10,57 

E0075 124,47 ± 9,85 629,03 ± 25,42 195,62 ± 0,62 2 503,70 ± 318,39 

E0575 196,87 ± 3,53 220,33 ± 12,24 498,54 ± 85,43 1 440,09 ± 111,17 

E5050 926,22 ± 70,64 301,13 ± 32,63 214,23 ± 9,99 1 440,22 ± 81,68 

EE007550 847,94 ± 38,10 1 034,43 ± 45,33 218,97 ± 4,34 1 719,68 ± 103,71 

M0151 669,81 ± 46,94 130,60 ± 5,28 152,40 ± 3,27 910,28 ± 30,93 

Oproti kontrole lze na základě specifických aktivit NAD-IDH u všech mutantů pozorovat 

zvýšenou respirační aktivitu, nejvýraznější byla u mutantních kmenů E5050, EE07550 

a M0151. NAD-IDH je regulačním místem citrátového cyklu, jeho vysoká aktivita inhibuje 

biosyntetickou dráhu PHA tím, že ve zvýšené míře spotřebovává acetyl-CoA za účelem zisku 

energie. Na základě toho by bylo možné přisuzovat nejvyšší potenciál tvorby PHA kontrole 

a mutantům E0075 a E0575, ale o výsledné intenzitě biosyntézy PHA nelze na základě 

aktivity NAD-IDH zcela rozhodnout. Biosyntéza PHA totiž není závislá pouze na aktivitě 

tohoto enzymu, nýbrž je ovlivňována řadou faktorů na různých úrovních regulací. 

Nejvyšší specifická aktivita MDH byla u mutantního kmene EE007550, u kontroly 

a kmene E0075 byla hodnota přibližně poloviční, u kmenů E0575 a E5050 opět klesla 

přibližně o polovinu a přibližně stejně takový byl i následný pokles u kmene M0151. MDH 

katalyzuje výrazně endergonickou přeměnu malátu na oxalacetát, který může být dále využit 

pro kondenzaci s acetyl-CoA v rámci citrátového cyklu nebo s propionyl-CoA v rámci 

2MCC. Kvůli energeticky nevýhodné povaze reakce nevzniká oxalacetát v nadbytku. Vysoká 

aktivita MDH souvisí s vysokou respirační aktivitou a spotřebou acetyl-CoA (případně 

propionyl-CoA) za účelem zisku energie, inhibuje tedy takto anabolické procesy (např. PHA 

biosyntézu). 

 Specifická aktivita MS byla u čtyř mutantů a kontroly srovnatelná, dvojnásobná hodnota 

se vyskytovala u kmene E5050. Lze konstatovat, že aktivity MS byly poměrně vysoké. MS je 

enzymem glyoxalátového cyklu generujícím malát, jehož další metabolizace rozhoduje o 

aktuálním trendu v metabolismu buňky, tedy převláda-li anabolismus (např. ME generující 

NADPH) či katabolismus (MDH). Zohledníme-li navíc acetyl-CoA vznikající v rámci 

katabolismu kyseliny levulové, je možné, že jeho část bude využita k posilnění 

glyoxalátového cyklu. Na základě toho by bylo možné očekávat nejlepší adaptaci na kyselinu 

levulovou u mutanta E0575. 

2MCS je prvním enzymem 2-methylcitrátového cyklu, který slouží k odbourávání 

propionyl-CoA za účelem zisku energie. Aktivita 2MCS je přitom značně závislá na aktivitě 

MDH generující oxalacetát. Nejnižší aktivita byla stanovena u kontroly, která nebyla na 

kyselinu levulovou a z ní vznikající propionyl-CoA adaptována, nebyla tedy schopná tak 

efektivní utilizace jako adaptované mutantní kmeny. Mutantní kmen M0151 získaný adaptací 
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v přítomnosti MMS vykazoval vyšší hodnotu aktivity 2MCS než kontrola, ale nižší než 

u mutantů získaných přirozeným evolučním vývojem. Kmeny získané přirozenou evolucí 

v přítomnosti kyseliny levulové byly pravděpodobně díky přeočkovávání do nových medií 

s kyselinou levulovou na ni lépe adaptovány v kontextu katabolismu z ní vznikajícího 

propionyl-CoA. Nejvyšší specifická aktivita 2MCS byla stanovena u kmene E0075, což lehce 

vybočuje z trendu. Z hlediska produkce PHA, konkrétně P(3HB-co-3HV), by se zvýšená 

aktivita 2MCS mohla projevit snížením zastoupení 3HV v polymeru, tento jev ale nebyl 

pozorován. V rámci specifických aktivit β-KT2 (viz kapitola 4.4.5) lze pozorovat u mutantů 

vyšší hodnoty než u kontroly a zastoupení 3HV v kopolymeru bylo u většiny mutantů také 

vyšší. Na základě toho můžeme předpokládat, že adaptací na kyselinu levulovou došlo 

k celkovému posílení drah metabolizujících propionyl-CoA, a to jak prostřednictvím 2MCS 

a jeho odbourání, tak i prostřednictvím β-KT2 vedoucí ke vzniku P(3HB-co-3HV). 

4.4.3 Stanovení specifických aktivit vybraných NADPH generujících (NADP
+
 

dependentních) enzymů 

Napříč metabolismem byly vybrány tři NADP
+
 dependentní enzymy pro stanovení 

enzymových a následně specifických enzymových aktivit. Dva z vybraných enzymů, 

konkrétně NADP-IDH a ME představují alternativy k NAD
+
 dependentním enzymům 

citrátového cyklu (NAD-IDH a MDH). Zapojení vybraných enzymů do metabolismu je 

zaznačeno na Obr. 28. 

G6PD je enzymem katalyzujícím přeměnu glukosa-6-fosfátu na produkt směřující 

k pentosofosfátové dráze, tedy k metabolické dráze generující pentosy. Oxidací substrátu 

přitom dochází k redukci kofaktoru na NADPH, který může mikroorganismus využít pro 

anabolické reakce. Princip a postup stanovení enzymové aktivity G6PD byl uveden výše 

v kapitole 3.7.6.1. 

NADP-IDH katalyzuje přeměnu isocitrátu na 2-oxoglutarát za současné redukce kofaktoru 

za vzniku NADPH dále využitelného při biosyntézách. Princip a postup stanovení enzymové 

aktivity NADP-IDH byl uveden výše v kapitole 3.7.6.2. ME katalyzuje alternativní přeměnu 

malátu na pyruvát nereverzibilní oxidační dakarboxylací za současného vzniku NADPH. 

Princip a postup stanovení enzymové aktivity ME byl uveden dříve v kapitole 3.7.6.3. 

Tab. 17: Specifické enzymové aktivity vybraných NADP+ dependentních (NADPH generujících) 

enzymů po 48 hodinách kultivace v MM s kyselinou levulovou 

enzym G6PD NADP-IDH ME Σ 

kmen specifická enzymová aktivita [U·mg
-1

] 

kontrola 524,81 ± 75,92 53,55 ± 10,71 303,46 ± 29,95 881,82 ± 176,36 

E0075 510,16 ± 46,43 1 605,52 ± 55,23 314,51 ± 19,06 2 430,19 ± 221,17 

E0575 128,41 ± 16,63 1 143,47 ± 70,87 589,08 ± 10,82 1 860,96 ± 241,01 

E5050 491,45 ± 16,51 1 505,64 ± 45,70 236,84 ± 18,25 2 233,93 ± 172,14 

EE007550 779,69 ± 24,99 1 937,27 ± 65,98 170,17 ± 8,08 2 887,13 ± 137,09 

M0151 331,69 ± 32,62 1 337,75 ± 78,96 203,99 ± 7,04 1 873,43 ± 184,24 



82 

 

Společným znakem G6PD, NADP-IDH a ME je tvorba redukovaného kofaktoru NADPH, 

který je pro buňky důležitý jednak při biosyntézách, jednak vytváří příznivé prostředí pro 

regeneraci oxidovaných forem molekul zapojených do detoxifikačních procesů reaktivních 

forem kyslíku (ROS) či dusíku (RNS). Oxidační stres nastává za aerobních podmínek, může 

být buď exogenní, nebo endogenní, pocházející z vlastního metabolismu buňky (β-oxidace 

mastných kyselin, dýchací řetězec apod.). 

Specifická aktivita G6PD byla u kontroly a mutantů E0075, E5050 a M0151 srovnatelná, 

u mutanta E0575 byla výrazně nižší a u mutanta EE007550 naopak vyšší. Zvýšená enzymová 

aktivita G6PD skrze vznikající NADPH inhibuje katabolické dráhy (např. citrátový cyklus) 

a současně podporuje dráhy anabolické, což může vést ke zvýšené tvorbě PHA. 

NADP-IDH katalyzuje alternativní přeměnu isocitrátu na 2-oxoglutarát, která je v rámci 

Krebsova cyklu katalyzována NAD
+
 dependentní IDH. Porovnáním specifických aktivit 

u kontroly a mutantů lze pozorovat přibližně 30krát vyšší hodnoty u mutantů adaptovaných na 

kyselinu levulovu. Při porovnání jednotlivých mutantů si lze stejně jako u G6PD všimnout 

nižší hodnoty u kmene E0575 a vyšší u kmene EE007550, přičemž rozdíly ale nebyly tak 

výrazné jako u G6PD. NADP-IDH tedy může skrze NADPH inhibovat katabolické procesy 

a naopak aktivovat anabolické procesy, tím pádem podpořit biosyntézu PHA. 

Porovnáním specifických aktivit ME lze říci, že nejvyšší aktivita byla u mutanta E0575, 

který vykazoval výrazně nižší aktivitu u předchozích NADPH generujících enzymů. Mírně 

nižší byla naopak u mutanta EE007550, který vykazoval zvýšené aktivity předchozích 

enzymů generujících NADPH. Specifické aktivity kontroly a zbývajících mutantů byly 

srovnatelné. Vznikající NADPH inhibicí katabolických metabolických drah aktivuje dráhy 

biosyntetické, což se může projevit zvýšenou tvorbou PHA. Vliv zvýšeného množství 

NADPH na posílení dráhy biosyntézy PHA lze spojovat s reakcí katalyzovanou AACoAR, 

která je NADPH dependentní a často bývá brána jako klíčová. Inhibice citrátového cyklu se 

uplatní skrze inhibici MDH, které ME spotřebovává substrát. 

Při sečtení specifických enzymových aktivit enzymů generujících NADPH lze pozorovat, 

že nejmenší potenciál pro tvorbu NADPH má neadaptovaný kontrolní kmen, nejvyšší potom 

mutantní kmen EE007550. Zbývající mutantní kmeny vykazují srovnatelný potenciál tvorby 

redukovaného NADPH prostřednictvím kombinací tří stanovovaných enzymů. Lze tedy 

předpokládat, že se na tvorbě NADPH mohou enzymy podílet různě. Největší rozdíly lze 

zaznamenat u kmenů E0575 a EE007550, které byly v podílech vzniklého NADPH 

vztaženého na G6PD a ME zcela opačné, což mohlo být důsledkem rozdílných mechanismů 

adaptace způsobených rozdílnými mutacemi. Celkové množství generovaného NADPH bude 

inhibovat citrátový cyklus a další katabolické děje za současného posílení anabolismu. Kmeny 

s největším potenciálem tvorby NADPH by tedy zároveň měly mít nejvíce posílenou dráhu 

biosyntézy PHA. Obecně lze zýšenou aktivitu NADPH generujících enzymů u adaptovaných 

mutantních kmenů chápat i alternativně. U mutantů vedla zvýšená aktivita enzymů 

citrátového cyklu k celkovému posílení cyklu, což se projeví zvýšenou intenzitou buněčné 

respirace. Posílení respirace má za následek lepší růst, lepší pokrytí nároků na energii při 

odpovědi na různé stresové podněty apod., ale zároveň způsobuje pro buňky vyšší zátěž 
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prostřednictvím stimulace oxidačního stresu (ROS), který s vysokou intenzitou respirace 

přímo souvisí. V reakci na to buňky stimulují dráhy produkující NADPH, jež jim slouží jako 

redukční prostředí pro vyrovnání se s důsledky oxidačního stresu a zároveň může v případě 

nadbytku sloužit při biosyntéze PHA.  

4.4.4 Stanovení specifické aktivity acyl-CoA synthetasy zapojené do metabolismu 

kyseliny levulové 

ACoAS je prvním enzymem metabolizace kyseliny levulové, který katalyzuje ATP 

dependentní přeměnu kyseliny levulové v přítomnosti koenzymu A na levulinyl-CoA. 

Další enzymy zapojené do metabolismu kyseliny levulové nebyly stanovovány, bylo ale 

předpokládáno, že levulinyl-CoA je následně sledem reakcí přeměněn až na propionyl-CoA 

a acetyl-CoA. Zapojení vznikajících metabolitů je znázorněno na Obr. 28. 

Specifická aktivita ACoAS byla stanovována jednak z intracelulárního proteinového 

preparátu (ICE), jednak z preparátu obsahujícího membránově vázané proteiny (MBE). 

Princip a postup stanovení enzymových aktivit ACoAS byl uveden výše v kapitole 3.7.7.1. 

Tab. 18: Specifické enzymové aktivity acyl-CoA synthetas po 48 hodinách kultivace v MM s kyselinou 

levulovou 

enzym ACoAS - ICE ACoAS - MBE Σ ACoAS 

kmen specifická enzymová aktivita [U·mg
-1

] 

kontrola 166,64 ± 17,58 79,39 ± 2,88 246,03 ± 25,95 

E0075 83,16 ± 2,22 75,82 ± 0,65 158,98 ± 4,24 

E0575 72,77 ± 11,56 177,92 ± 2,54 250,69 ± 39,83 

E5050 39,10 ± 10,14 111,31 ± 1,65 150,40 ± 39,02 

EE007550 43,22 ± 8,87 86,79 ± 7,83 130,01 ± 26,67 

M0151 90,59 ± 18,06 95,16 ± 9,94 185,75 ± 37,03 

Z experimentu Jaremka a Yu (2011) zaměřeného na metabolismus kyseliny levulové 

kmenem C. necator H16 vyplynulo, že ACoAS vystupující v metabolismu kyseliny levulové 

je membránově vázaný enzym, což autoři dedukovali na základě nulové specifické aktivity 

enzymu v preparátu intracelulárních proteinů [149]. V rámci našeho stanovení byly proto 

separátně stanovovány specifické enzymové aktivity ACoAS v preparátu intracelulárních 

a membránově vázaných proteinů z buněčného debris. 

Kyselina levulová by měla být v počátečním kroku zpracovávána ACoAS analogicky jako 

mastné kyseliny. Je pravděpodobné, že vyšší specifická aktivita by se měla vyskytovat 

u kmenů adaptovaných na kyselinu levulovou, naopak kontrolní kmen bez předchozího 

vystavení kyselině levulové by měl mít aktivitu ACoAS sníženou. Tento trend lze pozorovat 

pouze u ACoAS stanovované z preparátu membránově vázaných proteinů (enzymů). 

Srovnatelnou specifickou aktivitu zde měly kontrola a mutantní kmeny E0075, EE007550 

a M0151, mírně zvýšená byla u kmene E5050 a nejlepší metabolizaci kyseliny levulové byla 

u mutanta E0575 s nejvyšší specifickou aktivitou ACoAS. I přes to, že bylo možné sledovat 

mírně zvýšené specifické aktivity u adaptovaných mutantů, nebyly rozdíly oproti kontrole 

u většiny mutantů propastné. Je možné, že při adaptaci na kyselinu levulovou nemuselo 
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docházet k evoluci tohoto enzymu, protože jeho základní aktivita (aktivita u kontroly) byla 

pro úvodní krok metabolizace dostatečná k efektivní utilizaci. 

4.4.5 Stanovení specifických aktivit enzymů biosyntézy polyhydroxyalkanoátů 

V rámci biochemické charakterizace PHA produkujících mutantů adaptovaných na kyselinu 

levulovou byly stanovovány enzymové a následně specifické enzymové aktivity všech 

enzymů biosyntézy PHA. Zapojení vybraných enzymů do metabolismu je zaznačeno na Obr. 

28. 

β-KT1 katalyzuje kondenzaci dvou acetyl-CoA za vzniku acetoacetyl-CoA, β-KT2 

kondenzaci acetyl-CoA a propionyl-CoA za vzniku 3-oxovaleryl-CoA. U obou reakcí dochází 

k uvolňování volného koenzymu A. Princip a postup stanovení enzymových aktivit 

jednotlivých β-KT byl uveden dříve v kapitole 3.7.8.1. 

Druhým stanovovaným enzymem biosyntézy PHA byla AACoAR katalyzující redukci 

acetoacetyl-CoA či 3-oxovaleryl-CoA za současné reoxidace NADPH na NADP
+
. Princip 

a postup stanovení enzymové aktivity AACoAR byl uveden výše v kapitole 3.7.8.2. 

PHA synthasa byla posledním stanovovaným enzymem biosyntézy PHA. Katalyzuje 

přitom kondenzaci monomerních jednotek polymeru za vzniku polymeru a současného 

uvolnění volného koenzymu A. Substrátem PHB synthasy byl 3-hydroxybutyryl-CoA, 

produktem byl následně poly(3-hydroxybutyrát). Princip a postup stanovení enzymové 

aktivity PHB synthasy byl uveden dříve v kapitole 3.7.8.3. 

Tab. 19: Specifické enzymové aktivity enzymů biosyntézy PHA po 48 hodinách kultivace v MM 

s kyselinou levulovou 

enzym β-KT1 β-KT2 AACoAR PHB synthasa 

kmen specifická enzymová aktivita [U·mg
-1

] 

kontrola 145,55 ± 14,00 63,32 ± 3,38 617,99 ± 27,37 18,00 ± 2,36 

E0075 91,15 ± 13,67 95,32 ± 7,77 1 732,52 ± 50,32 214,03 ± 6,22 

E0575 168,50 ± 7,40 138,24 ± 10,04 1 856,48 ± 97,71 72,57 ± 6,92 

E5050 167,21 ± 11,55 108,48 ± 10,37 2 178,95 ± 92,10 121,63 ± 2,38 

EE007550 147,83 ± 8,52 81,52 ± 12,79 1 950,36 ± 75,84 370,29 ± 17,11 

M0151 222,19 ± 32,85 80,99 ± 9,37 2 454,27 ± 39,09 80,53 ± 2,63 

Prvním enzymem biosyntézy PHA je β-ketothiolasa. Stanovovány byly specifické aktivity 

enzymů β-KT1 a β-KT2. Jedná se o dva rozdílné enzymy, z nichž každý je kódován vlastním 

genem, β-KT1 genem phaA nacházejícím se v operonu phaCAB a β-KT2 genem btkB, který 

se v genomu nachází mimo operon biosyntézy PHA. Enzymy se liší substrátovou specifitou, 

zatímco β-KT1 katalyzuje kondenzaci vedoucí ke vzniku čtyřuhlíkatého produktu, β-KT2 

katalyzuje kondenzaci vedoucí ke vzniku pětiuhlíkatého produktu [151]. 

Specifická aktivita β-KT1 byla nejvyšší u kmene M0151 a nejnižší u mutanta E0075. 

U kontroly a zbývajících mutantů byly hodnoty srovnatelné. Enzym katalyzující syntézu 

acetoacetyl-CoA pravděpodobně nereflektuje adaptaci na kyselinu levulovou, pouze u kmene 
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M0151 mohlo dojít k mutaci zvyšující aktivitu tohoto enzymu. Aktivita β-KT1 je podmíněna 

dostupností substrátu (acetyl-CoA), který není katabolizován v citrátovém cyklu, což nastává 

v případě jeho nadbytku při současném snížení respirační aktivity. Inhibován je naopak 

volným koenzymem A pocházejícím nejčastěji právě z citrátového cyklu, a to v případě 

vysoké respirační aktivity. 

Adaptaci na kyselinu levulovou můžeme pozorovat na základě hodnot specifických aktivit 

β-KT2. Nejnižší hodnotu vykazovala u kontroly bez adaptace, kdy byla schopnost 

inkorporace propionyl-CoA do 3HV a následně do P(3HB-co-3HV) nejnižší. Nejvyšší 

aktivita byla zjištěna u mutanta E0575, který měl nejvyšší potenciál tvorby 3HV, což by 

následně vedlo k jeho největšímu zastoupení v kopolymeru. Hodnoty u ostatních mutantů 

byly srovnatelné a nacházely se hodnotami mezi kontrolou a mutantem E0575. Pro vznik 

3HV a jeho následnou kopolymeraci s 3HB je nutná efektivní metabolizace kyseliny levulové 

za vzniku propionyl-CoA a také nízká aktivita 2MCS odbourávající propionyl-CoA za účelem 

energetického zisku. Stejně jako β-KT1 je inhibován volným koenzymem A. 

AACoAR je NADPH dependentním enzymem, jehož metabolická role bývá často pro 

biosyntézu PHA chápána jako klíčová, což vyplývá především z požadavku na kofaktor 

typický pro biosyntézy. Přestože β-KT jsou prvními enzymy biosyntézy PHA, nadbytek 

acetyl-CoA či propionyl-CoA a jejich přeměny na příslušné 3-oxoacyl-CoA ještě nemusí vést 

k PHA, jelikož pro ni je zapotřebí dostatečná redukční síla právě v podobě NADPH. Vysoké 

specifické aktivity AACoAR tedy budou pravděpodobně značit vysokou schopnost produkce 

PHA. Při porovnání mutantů s kontrolou lze říci, že u mutantů byla významně posílena 

biosyntetická dráha PHA, nejvíce přitom u kmene M0151. Zvýšené nároky na množství 

dostupného NADPH byly podpořeny zvýšením specifických aktivit NADP
+
 enzymů anebo 

naopak vyšší množství NADPH mohlo stimulovat vyšší aktivitu AACoAR (viz 

kapitola 4.4.3). 

Nejnižší specifická aktivita PHB synthasy byla stanovenu u kontroly, nejvyšší u mutanta 

EE007550. Zvýšená byla také u kmene E0075, u zbývajících mutantů byla vyšší než 

u kontroly, ale oproti mutantnímu kmeni E0075 byla asi poloviční. Zvýšená aktivita PHB 

synthasy často přímo vede ke vzniku většího množství PHA. Opět lze říci, že u mutantů 

adaptovaných na kyselinu levulovou byla posílena dráha biosyntézy PHA a tím také obsah 

PHA v buňkách. 

4.4.6 Statistické vyhodnocení specifických enzymových aktivit divokého kmene 

a adaptovaných mutantů 

Kromě našeho vyhodnocení specifických enzymových aktivit a jejich souvislostí s možnými 

změnami v metabolismu mutantních kmenů byly výše uvedené hodnoty specifických aktivit 

podrobeny statistickým analýzám za účelem podrobnějšího stanovení vztahů mezi 

jednotlivými enzymy a kmeny. Všechny statistické operace byly prováděny v programu 

XLSTAT rozšiřujícího MS Excel. Z řady metod statistické analýzy aplikované v rámci 

matematické biologie byly vybrány korelační analýza pro odhalování lineárních korelací 

pomocí Pearsonova korelačního koeficientu, dále hierarchické aglomerativní sdružování 

a analýza hlavních komponent. 
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4.4.6.1 Korelační analýza 

V rámci korelační analýzy byly stanovovány hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu, 

které značí míru korelace. Korelace značí vzájemný vztah mezi dvěma veličinami, pokud se 

mění jedna, musí se společně s ní měnit i hodnoty veličiny korelačně závislé. Z hlediska 

současných změn souvisejících veličin však nemusí být změna jedné z veličin důsledkem 

změny veličiny druhé, ale mohou být provázány skrze další veličinu. Vztah mezi dvěma 

veličinami vyjadřovaný prostřednictvím korelačního koeficientu může nabývat kladných nebo 

záporných hodnot, případně může být roven nule, kdy nelze mezi veličinami stanovit žádnou 

korelační závislost (tzv. nekorelativnost), a to právě při využití Pearsonova korelačního 

koeficientu, který je určen pro lineární závislosti mezi veličinami (hodnota 0 může napovídat 

o kvadratické závislosti dvou veličin, pro její odhalení ale musí být využit vhodný korelační 

koeficient). V případě, že je hodnota Pearsonova koeficientu rovna 1, jsou na sobě veličiny 

zcela přímo závislé (jsou si rovny), opačným extrémem je hodnota –1, která značí zcela 

nepřímou závislost (tzv. antikorelace, kdy jsou veličiny vzájemně převrácené). Hodnoty ležící 

v rozmezí 0,85–1 znamenají pozitivní korelaci s přímo úměrnou závislostí, hodnoty –0,85 až 

–1 značí negativní korelaci s nepřímo úměrnou závislostí veličin [152]. 
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Tab. 20: Hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu pro stanovení míry korelace mezi specifickými aktivitami stanovovaných enzymů 

proměnná 
NAD-

IDH 
MDH MS 2MCS G6PD 

NADP-

IDH 
ME 

ACoAS - 

ICE 

ACoAS - 

MBE 

Σ 

ACoAS 
β-KT1 β-KT2 AACoAR 

PHB 

synthasa 

NAD-IDH 1 0,165 1 −0,241 1 0,025 7 0,368 0 0,630 7 −0,621 2 −0,729 8 −0,069 1 −0,715 2 0,466 2 −0,009 3 0,698 9 0,443 9 

MDH 0,165 1 1 −0,208 4 0,486 8 0,846 2 0,436 6 −0,398 2 −0,262 2 −0,462 8 −0,586 1 −0,590 0 −0,321 6 −0,147 4 0,894 4 

MS −0,241 1 −0,208 4 1 0,149 7 −0,635 3 0,046 1 0,888 6 −0,259 5 0,940 2 0,470 6 0,036 0 0,871 7 0,092 4 −0,128 1 

2MCS 0,025 7 0,486 8 0,149 7 1 0,196 0 0,743 8 0,051 7 −0,596 7 −0,047 1 −0,577 7 −0,649 5 0,379 2 0,348 1 0,660 4 

G6PD 0,368 0 0,846 2 −0,635 3 0,196 0 1 0,271 7 −0,768 9 −0,124 5 −0,762 7 −0,686 2 −0,407 5 −0,648 2 −0,178 5 0,711 5 

NADP-

IDH 
0,630 7 0,436 6 0,046 1 0,743 8 0,271 7 1 −0,293 3 −0,911 0 0,006 3 −0,823 2 −0,064 5 0,309 9 0,798 8 0,788 2 

ME −0,621 2 −0,398 2 0,888 6 0,051 7 −0,768 9 −0,293 3 1 0,130 6 0,815 5 0,731 4 −0,105 6 0,741 0 −0,199 1 −0,435 7 

ACoAS - 

ICE 
−0,729 8 −0,262 2 −0,259 5 −0,596 7 −0,124 5 −0,911 0 0,130 6 1 −0,285 9 0,694 0 −0,068 7 −0,537 9 −0,802 0 −0,620 1 

ACoAS - 

MBE 
−0,069 1 −0,462 8 0,940 2 −0,047 1 −0,762 7 0,006 3 0,815 5 −0,285 9 1 0,491 5 0,325 7 0,884 0 0,244 9 −0,313 9 

Σ ACoAS −0,715 2 −0,586 1 0,470 6 −0,577 7 −0,686 2 −0,823 2 0,731 4 0,694 0 0,491 5 1 0,182 3 0,175 3 −0,544 8 −0,799 4 

β-KT1 0,466 2 −0,590 0 0,036 0 −0,649 5 −0,407 5 −0,064 5 −0,105 6 −0,068 7 0,325 7 0,182 3 1 0,033 6 0,474 4 −0,384 2 

β-KT2 −0,009 3 −0,321 6 0,871 7 0,379 2 −0,648 2 0,309 9 0,741 0 −0,537 9 0,884 0 0,175 3 0,033 6 1 0,407 8 −0,091 6 

AACoAR 0,698 9 −0,147 4 0,092 4 0,348 1 −0,178 5 0,798 8 −0,199 1 −0,802 0 0,244 9 −0,544 8 0,474 4 0,407 8 1 0,307 6 

PHB 

synthasa 
0,443 9 0,894 4 −0,128 1 0,660 4 0,711 5 0,788 2 −0,435 7 −0,620 1 −0,313 9 −0,799 4 −0,384 2 −0,091 6 0,307 6 1 

Zeleně označené hodnoty korelačních koeficientů vyjadřují pozitivní (přímo úměrnou) korelaci, červeně označené hodnoty korelačních koeficientů vyjadřují 

negativní (nepřímo úměrnou) korelační závislost mezi hodnotami specifických enzymových aktivit. 
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Na základě korelační analýzy proměnných (specifických enzymových aktivit 

analyzovaných kmenů) s využitím Pearsonova korelačního koeficientu bylo odhaleno šest 

pozitivních a jedna negativní korelace. U pozitivních korelací bylo předpokládáno, že 

s rostoucí specifickou aktivitou jednoho z enzymů rostla hodnota specifické enzymové 

aktivity enzymu druhého na základě přímé úměry. U negativních korelací při zvyšování jedné 

z proměnných naopak dochází ke snižování hodnoty druhé proměnné. 

Nejvyšší pozitivní korelace byla odhalena mezi specifickou enzymovou aktivitou malát 

synthasy a acyl-CoA synthetasy stanovené z membránově vázaných proteinů. Při uvážení 

metabolických přeměn, které dané enzymy katalyzují, lze vzít v potaz uvolňování volného 

koenzymu A při vzniku malátu, který je zapotřebí pro přeměnu kyseliny levulové na 

levulinyl-CoA, který je dále zpracováván. Zároveň Jaremko a Yu se na základě experimentu 

zaměřeného na utilizaci kyseliny levulové u C. necator H16 domnívali, že ACoAS kromě 

aktivace kyseliny levulové katalyzuje i následné štěpení na acetyl-CoA a propionyl-CoA 

[149]. Takto vznikající acetyl-CoA by mohl být využit MS jako substrát pro vznik malátu. 

Vysoká specifická aktivita malát dehydrogenasy napovídá o vysoké intenzitě buněčné 

respirace a zvýšeném energetickém výdeji. Metabolismus buňky je aktivnější a obecně by za 

účelem zisku energie a uhlíku měly být zásobní látky, kterými jsou pro charakterizované 

bakterie PHA, katabolizovány. Pozitivní korelace specifické aktivity MDH a PHA synthasy 

ale nasvědčuje zvýšenému energetickému metabolismu a současně tvorbě zásobních PHA. 

Vysvětlení tohoto paradoxu můžeme hledat ve vědecké zásadě korelace neimplikuje 

kauzalitu, kdy proměnné (specifické enzymové aktivity MDH a PHB synthasy) spolu sice 

vzájemně korelují, to ovšem nemusí znamenat, že jedna je důsledkem druhé (zvýšený 

energetický výdej neindukuje tvorbu PHA), nýbrž spolu souvisí skrze třetí proměnnou. Touto 

proměnnou by v našem případě mohl být celkově dobrý fyziologický stav buněk, který může 

při dělení buněk v exponenciální fázi korelovat s vysokou aktivitou metabolismu (MDH), při 

stacionární fázi zase s posílenou dráhou biosyntézy PHA (PHB synthasa). 

Pozitivní korelace mezi specifickými aktivitami malát synthasy a jablečného enzymu 

pravděpodobně souvisí s návazností jednotlivých enzymaticky katalyzovaných reakcí, malát 

vznikající při katalýze MS v glyoxalátovém cyklu je zároveň substrátem ME. V rámci 

citrátového cyklu je malát jako meziprodukt regenerován, nedochází tedy k jeho odbourávání 

a je-li využit jako výchozí látka pro biosyntézy, je zároveň doplňován prostřednictvím 

anaplerotických reakcí. Malát vznikající glyoxalátovým cyklem by byl v buňce v nadbytku, 

proto dochází k jeho metabolizaci za vzniku pyruvátu využitelného např. k zisku energie. 

Zvýšené množství malátu by navíc mohlo být v přítomnosti 2MCS a makroergního 

propionyl-CoA prostřednictvím MDH přeměněno na oxalacetát a následně by docházelo ke 

kondenzaci za vzniku 2-methylcitrátu v rámci MCC. Tato reakce by vedla ke snižování 

množství propionyl-CoA pro syntézu 3HV využitelného při syntéze kopolymeru 

P(3HB-co-3HV). Stejně tak by v přítomnosti vyššího množství acetyl-CoA mohlo docházet 

ke zvýšení aktivity citrátového cyklu, což by se projevilo vyšší intenzitou buněčné respirace. 

Reakcí ME vzniká redukovaný kofaktor NADPH, který může vstupovat do biosyntéz, a to 

např. PHA. 
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Potvrzením pozitivní korelace mezi acyl-CoA synthetasou a β-ketothiolasou 2 

katalyzující kondenzaci propionyl-CoA s acetyl-CoA lze potvrdit domněnku výše zmíněných 

vědců Jaremka a Yu [148]. V případě, že ACoAS kromě aktivace kyseliny levulové na 

levulinyl-CoA katalyzuje i následné štěpení na propionyl-CoA a acetyl-CoA, zvyšuje se 

množství těchto meziproduktů metabolismu v buňce. Jejich nadbytek může indukovat 

biosyntézu PHA aktivací β-KT2. Acetyl-CoA i propionyl-CoA mohou být samozřejmě 

metabolizovány i prostřednictvím jiných metabolických drah, ale při jejich nadbytku 

způsobeného vysokou specifickou aktivitou ACoAS bude pravděpodobně část odkloněna 

právě do biosyntetické dráhy vedoucí ke vzniku kopolymeru P(3HB-co-3HV). 

Korelaci mezi specifickou aktivitou malát synthasy a β-ketothiolasy 2 můžeme vysvětlit 

stejně jako u MDH a PHB synthasy. Společné rysy reakcí katalyzovaných těmito enzymy lze 

spatřovat ve vstupování acetyl-CoA jako jednoho ze substrátů a v odstoupení volného 

koenzymu A, další propojení drah není patrné. Propojení korelujících specifických aktivit lze 

vysvětlit na základě dříve uvedených korelujících dvojic enzymů (MS a ACoAS - MBE, MS 

a ME, ACoAS a β-KT2). Při efektivní metabolizaci kyseliny levulové nejspíše docházelo ke 

zvýšení specifických aktivit enzymů zpracování acetyl-CoA a propionyl-CoA, přičemž 

vznikaly 3-oxovaleryl-CoA a malát. Současně byla posílena cesta metabolizující nadbytečný 

malát, při níž se generuje NADPH, který může následně posilovat dráhu biosyntézy PHA. 

Prahovou hodnotu Pearsonova korelačního koeficientu pro pozitivní korelaci vykazovala 

dvojice enzymů malát dehydrogenasa a glukosa-6-fosfát dehydrogenasa. Zatímco MDH je 

enzymem citrátového cyklu katalyzujícím poslední z reakcí vedoucí k regeneraci oxalacetátu, 

G6PD převádí glukosu-6-fosfát do pentosového cyklu. Oba z enzymů se řadí mezi 

oxidoreduktasy, přičemž MDH je NAD
+
 dependentní a G6PD NADP

+
 dependentní. MDH je 

pod regulací respirační aktivity a energetického metabolismu, proto bude zvýšená aktivita 

souviset s intenzivnější buněčnou respirací a zvýšeným energetickým výdejem. Zvýšená 

specifická aktivita obou enzymů by mohla souviset s vysokou intenzitou dělení buněk, při níž 

buňky typicky vykazují zvýšený energetický výdej a současně musí docházet ke znásobení 

množství intracelulárních komponent. Pro replikaci genetické informace musí být přítomny 

nukleotidy, pro jejichž tvorbu je nezbytná ribosa (později přeměněná na 2-deoxyribosu) 

vznikající v pentosovém cyklu. Navíc, pomineme-li metabolickou dráhu, do níž je G6PD 

zapojena, a zodhledníme pouze tvorbu NADPH, můžeme hledat vztah mezi zvýšenou 

aktivitou enzymu citrátového cyklu a enzymu generujícího NADPH. Vztah mezi nimi byl 

komentován výše v kapitole 4.4.3. Zvýšená aktivita citrátového cyklu související s vyšší 

respirační aktivitou v buňce indukuje tvorbu NADPH prostřednictvím stimulace příslušných 

NADPH generujících enzymů. Podíl zastoupení jednotlivých enzymů na celkovém množstí 

vznikajícího redukovaného kofaktoru byl u jednotlivých kmenů proměnný, korelace byla 

objevena pouze mezi specifickými aktivitami G6PD zastupující NADPH generující enzymy 

a MDH reflektující aktivitu citrátového cyklu. 

Negativní korelace byla nalezena mezi specifickými enzymovými aktivitami NADP
+
 

dependentní isocitrát dehydrogenasy acyl-CoA synthetasy stanovované v intracelulárním 

proteinovém preparátu. Vznikající redukovaný kofaktor NADPH je v rámci metabolismu 
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zapojován do biosyntéz, zatímco reakce ACoAS představuje počáteční krok degradace 

mastných kyselin, v našem případě se jednalo o kyselinu levulovou, jejíž katabolismus je ale 

na počátku s odbouráním mastných kyselin analogický. Je tedy možné, že při zvýšené aktivitě 

ACoAS, tedy při dráze katabolismu masných kyselin, zároveň nedochází ke zvýšené produkci 

redukovaného NADPH, který by podporoval proces biosyntézy mj. mastných kyselin 

a naopak. Je-li aktivita ACoAS vyšší, bude pravděpodobně potlačena NADP
+
 dependentní 

přeměna isocitrátu na 2-oxoglutarát, tuto přeměnu potom standardně zastane enzym 

citrátového cyklu NAD-IDH. 

4.4.6.2 Hierarchické aglomerativní sdružování 

 

Obr. 29: Dendrogram specifických enzymových aktivit pro popis souvislosti mutantních adaptovaných 

kmenů a kontroly 

Dendogram byl sestrojen metodou hierarchického aglomerativního shlukování (AHC – 

Agglomerative hierarchical clustering), a to na základě průměrných hodnot specifických 

enzymových aktivit stanovovaných enzymů u charakterizovaných mutantních kmenů 

a kontroly. Metoda AHC pracuje se samostatnými objekty (hodnotami), které následně 

aglomeruje do větších shluků. Vzdálenost jednotlivých bodů v aglomeracích byla v případě 
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naší analýzy stanovována na základě Euklidovské vzdálenosti (parametr rozdílnost) v rámci 

Wardovy metody, která se vyznačuje tendencí vytvářet podobně velké shluky [152]. 

Z diagramu lze vyčíst značnou odlišnost mezi kontrolou, divokým kmenem C. necator 

H16, a mutantními kmeny, cože se projevilo rozvětvením diagramu. V úrovni méně než 

poloviční hodnoty rozdílnosti lze pozorovat dělení mutantních kmenů na dvě větve, a to na 

větev zahrnující mutanty E0575, E5050 a M0151, ve druhé větvi se nacházely zbývající 

mutantní kmeny, tedy E0075 a EE007550. Při opětovném poklesu rozdílnosti došlo ve druhé 

větvi k oddělení jednotlivých mutantů, v první větvi nebyly mutantní kmeny zcela rozděleny. 

Lze u ní však pozorovat oddělení mutanta E0575 od zbývajících dvou. Při dalším poklesu 

rozdílnosti, a to přibližně o třetinu, došlo k oddělení i posledních dvou mutantů E5050 

a M0151. Souhrnně tedy lze usuzovat, že největší rozdíly byly mezi mutanty a kontrolou, 

nejpodobnější si potom byly mutantní kmeny E5050 a M0151. 

4.4.6.3 Analýza hlavních komponent 

Analýza hlavních komponent (PCA – Principal component analysis) je statistickou metodou 

sloužící k vícerozměrnému zobrazení a porovnání více proměnných. Často se využívá pro 

redukci počtu proměnných s co nejmenší ztrátou informací, vizualizaci vícerozměrných dat 

po redukci počtu proměnných, k odhalování skrytých proměnných, které mohou interpretaci 

dat usnadnit apod. Princip spočívá v odvození malého množství vzájemně nezávislých 

lineárních kombinací (tzv. hlavní komponenty) z velkého množství získaných dat, identifikaci 

hlavních znaků v datech za současného odhalení jejich podobností a odlišností. Nová data 

získaná v rámci PCA nejsou vzájemně korelovaná [152, 153]. 

Výchozí data pro PCA byla rozdělena na 6 skupin, jednotlivé skupiny přitom odpovídaly 

analyzovaným kmenům (kontrolní divoký kmen a pět mutantních kmenů). V rámci 

jednotlivých skupin bylo vyhodnocováno 14 proměnných, které odpovídaly specifickým 

aktivitám stanovovaných enzymů. Pomocí PCA byla vložená data rozdělena do pěti hlavních 

komponent odpovídajících vzájemně nezávislým lineárním kombinacím. Hodnota parametru 

eigenvalue reflektovala míru informací v jednotlivých komponentách, přičemž vyšší hodnota 

značila větší množství informací. Pomocí softwaru byly automaticky vyřazeny komponenty 

s nižší hodnotou parametru eigenvalue a na základě toho byly stanoveny dvě hlavní 

komponenty (F1, F2), které společně popisovaly 74,38 % z celkové variability. 

Tab. 21: Charakteristiky hlavních komponent pro PCA 

hlavní komponenta F1 F2 F3 F4 F5 

eigenvalue 6,060 4,353 2,554 0,758 0,275 

variabilita [%] 43,283 31,092 18,245 5,416 1,963 

souhrnná variabilita [%] 43,28 74,38 92,62 98,04 100,00 
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Obr. 30: Sutinový graf znázorňující význam hlavních komponent pro PCA 

Pro vícerozměrnou charakterizaci bakteriálních kmenů byla vybrána technika 2D projekce 

hlavních komponent. Za tímto účelem byly softwarem vybrány hlavní komponenty F1 a F2. 

Následně byl na základě vybraných hlavních komponent sestrojen graf zobrazující projekci 

charakterizovaným mutantních kmenů a kontroly, tedy 6 skupin dat, do faktorových rovin. 

 

Obr. 31: Projekce charakterizovaných mutantních kmenů a kontroly do faktorové roviny hlavních 

komponent F1 a F2 

Obr. 31 graficky znázorňuje hodnoty faktorových skóre analyzovaných kmenů (skupin dat) 

na základě pozitivních či negativních korelací výchozích proměnných (specifických 
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enzymových aktivit) s hlavními komponentami F1 a F2. Je možné vyčíst, že došlo k rozdělení 

charakterizovaných PHA produkujících kmenů do tří zón. Dvě ze zón přitom zahrnují pouze 

jeden analyzovaný kmen, a to kontrolní divoký kmen a mutantní kmen E0575, které jsou si 

nejvíce vzdálené. Zbylé čtyři mutantní kmeny vytvořily výrazně větší zónu, v níž se ale dále 

jednotlivě členily. Nejbližší vztah lze pozorovat mezi mutantními kmeny E0075, E5050 

a M0151. U kmenů E5050 a M0151 lze pozorovat zcela opačné, pouze velikostně rozdílné 

trendy korelací, což se odvíjí od kvadrantů, ve kterých se nacházejí. Zatímco mutant E5050 

pozitivně koreluje komponentu F1 a negativně komponentu F2, mutant M0151 koreluje 

pozitivně komponentu F2 a negativně komponentu F1. Spojnice projekce mutantů E5050 

a M0151 by procházela počátkem souřadnicových soustav, tyto kmeny lze na základě hodnot 

specifických enzymových aktivit považovat za velmi blízké. U mutantních kmenů E0075 a 

EE007550, které vykazovaly podobnost v dendrogramu (Obr. 29), není v rámci PCA jasné 

propojení, což může být způsobeno důkladnějším vyhodnocením souvislostí mezi jejich 

specifickými enzymovými aktivitami, navíc i v dendrogramu tyto kmeny vykazovaly výrazně 

větší rozdílnost než kmeny E5050 a M0151. Kmen E0575 tvořící samostatnou zónu jako 

jediný pozitivně koreluje obě hlavní komponenty, jeho specifické enzymové aktivity se 

výrazně lišily od ostatních analyzovaných kmenů. V rámci evoluce se tedy lze domnívat, že 

při adaptaci kmene E0575 na kyselinu levulovou mohlo docházet k jiným adaptačním 

strategiím než u ostatních mutantů, což se následně projevilo v rozdílných hodnotách 

specifických enzymových aktivit. Kontrola nejvýrazněji negativně korelovala hlavní 

komponentu F2, zatímco pozitivně korelovala hlavní komponentu F1. Mutantní kmeny E5050 

a M0151, které se v dendrogramu nacházely ve stejné větvi společně s mutantem E0575 byly 

prostřednictvím PCA odděleny výrazněji než kmeny E0075 a EE007550 z druhé větve. 

Na základě výše uvedeného lze usuzovat, že u adaptovaných mutantních kmenů se 

prokázala výrazná metabolická odlišnost od kontroly, neadaptovaného sbírkového kmene 

vystaveného vlivu kyseliny levulové. U mutantů lze pozorovat posílený metabolismus 

propionyl-CoA, a to především skrze 2-methylcitrátový cyklus. Posílena u nich byla i dráha 

biosyntézy PHA, respirační aktivita a sumárně také reakce vedoucí ke vzniku NADPH, které 

souvisí s oběma dvěma předchozími (vyšší intenzita respirace i biosyntéza PHA). Můžeme se 

přitom domnívat, že vyšší respirační aktivita mutantů mohla souviset s adaptací na kyselinu 

levulovou metabolizovanou skrze β-oxidaci. I mezi jednotlivými mutanty můžeme pozorovat 

lehce odlišné adaptační strategie. Nejvýrazněji se odlišoval mutantní kmen E0575, u kterého 

se projevila vyšší intenzita katabolismu kyseliny levulové. V návaznosti na to byla posílena 

dráha utilizace acetyl-CoA skrze glyoxalátový cyklus za současného snížení aktivity 

citrátového cyklu. Vznikající malát byl proto převážně převáděn na pyruvát za vzniku 

NADPH pro biosyntézy. Ve větší míře vznikající acetyl-CoA a propionyl-CoA vedly i k vyšší 

aktivitě β-KT2, což mohlo mít za následek vyšší obsah 3HV v kopolymeru. Podobnost lze 

hledat v adaptačních strategiích mutantů E5050, EE0750 a M0151. Při současné aktivaci 

citrátového cyklu skrze NAD-IDH a nezměněné aktivitě MS byla oproti kontrole snížena 

aktivita ME. NADPH vznikající v důsledku oxidačního stresu způsobeného intenzitní 

respirací tedy muselo být kompenzováno prostřednictvím jiných NADPH generujících reakcí. 

Kmen E0075 byl kromě zmíněných charakteristik všech mutantů nejvíce podobný kontrole. 

Grafické znázornění viz Obr. 49. 
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5 ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce byla příprava a charakterizace kmenů adaptovaných na 

kyselinu levulovou technikami evolučního inženýrství. Izolované adaptované kmeny 

byly nejdříve charakterizovány z hlediska růstového potenciálu v přítomnosti kyseliny 

levulové, a prostřednictvím metabolomiky poté z hlediska schopnosti biosyntézy PHA 

se zastoupením 3-hydroxyvalerátu v kopolymeru. Následně byly studovány fyzikálně-

chemické vlastnosti polymerů vyizolovaných z jednotlivých mutantů a kontroly. 

Adaptované kmeny produkující PHA byly charakterizovány z biochemického hlediska 

skrze stanovování specifických enzymových aktivit enzymů zpracovávajících kyselinu 

levulovou, enzymů biosyntetické dráhy PHA, enzymů generujících NADPH a dalších.  

 Experimentům v rámci evolučního inženýrství předcházelo posouzení vlivu kyseliny 

levulové na růstový potenciál PHA produkujícího kmene Cupriavidus necator H16 

a PHA neprodukujícího mutanta Cupriavidus necator PHB¯4, a to při submerzní 

kultivaci i při kultivaci na pevném mediu. Bylo zjištěno, že nižší koncentrace působí 

na růst pozitivně, což se projevilo zvýšeným nárůstem kultur oproti kontrole, 

koncentrace vyšší než 1 g·l˗1
 začaly působit inhibičně. Inhibice se více projevila 

u PHA neprodukujícího mutanta. Na základě vizuálního posouzení vlivu kyseliny 

levulové na růst kolonií na miskách bylo zjištěno, že inhibiční efekt se projevoval již 

při nižších koncentracích než při submerzní kultivaci. Do evolučních experimentů byl 

vybrán pouze PHA produkující kmen. 

 Aplikací selekčního tlaku v podobě kyseliny levulové na PHA produkující kmen 

Cupriavidus necator H16 byly v první generaci evoluce po screeningu získány tři 

PHA akumulující adaptované mutantní kmeny E0075, E0575 a E5050, z další 

generace byl získán kmen EE007550. Aplikací kyseliny levulové v přítomnosti 

mutagenu MMS zvyšujícího intenzitu náhodných mutací byl získán PHA produkující 

mutant M0151. 

 Na základě opakované GC-FID analýzy PHA za účelem selekce PHA produkujících 

adaptovaných mutantů byl z hlediska biotechnologické produkce shledán jako nejlepší 

producent kmen EE007550. Oproti ostatním adaptovaným kmenům opakovaně 

obsahoval vyšší množství PHA v biomase a taktéž vyšší množství 3HV v kopolymeru 

P(3HB-co-3HV). 

 Polymer vyizolovaný z biomasy adaptovaných mutantů a kontroly byl za účelem 

bližší specifikace podroben SEC-MALS, DSC a FT-IR analýzám. Na základě 

výsledků SEC-MALS analýzy byly stanoveny hmotnostně a číselně střední 

molekulové hmotnosti kopolymerů, nejvyšší hodnoty byly získány u polymeru 

mutantního kmene M0151, nejnižší hodnoty naopak u kmenů s vyšší aktivitou PHB 

synthasy. Koeficient polydisperzity byl u všech analyzovaných vzorků blízký 1, což 

nasvědčovalo úzké distribuci řetězců polymeru ve vzorku. Z výsledků DSC analýzy 

bylo zjištěno, že se ve všech vzorcích kopolymer vyskytoval ve dvou formách lišících 

se teplotou tání v důsledku různého zastoupení 3-hydroxyvalerátu. Srovnáním teploty 

tání směsi struktur kopolymerů a celkového obsahu 3HV v analyzovaných vzorcích 

P(3HB-co-3HV) byl pozorován trend snižování teploty tání s rostoucím zastoupením 

3HV v kopolymeru, z trendu se odchýlil pouze polymeru kmene M0151. FT-IR 
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analýza byla využita ke stanovení krystalinity či amorfnosti kopolymeru. Srovnáním 

krystalinity s celkovým obsahem 3HV v kopolymeru byl pozorován trend rostoucí 

amorfnosti kopolymeru při zvyšujícím se zastoupení 3HV.  Z trendu se opět 

odchyloval polymer izolovaný z kmene M0151. Rozdílná teplota tání v souvislosti se 

zastoupením 3HV byla spojována s krystalinitou polymeru, za niž odpovídá vyšší 

výskyt bloků 3HB schopných tvorby rigidnějších konformací. Vyšší obsah 3HV 

v kopolymeru způsobil nižší krystalinitu polymeru skrze menší zastoupení bloků 3HB. 

Na základě výsledků analýz kopolymeru kmene M0151 se tedy lze domnívat, že 

v polymeru se uplatňoval rozdílný strukturní motiv, který i přes nižší zastoupení 3HV 

způsoboval nižší krystalinitu a současně nižší teplotu tání. 

 V rámci biochemické charakterizace adaptovaných mutantních kmenů a kontroly 

prostřednictvím stanovování specifických enzymových aktivit byly hledány změny 

v metabolismech v souvislosti s adaptací na kyselinu levulovou. U všech 

adaptovaných kmenů byla posílena intenzita respirace, která pravděpodobně 

indukovala zvýšení aktivit enzymů generujících NADPH, které pomáhalo buňkám 

eliminovat negativní vlivy oxidačního stresu spojeného s vyšší respirační aktivitou. 

Intenzivnější využití kyseliny levulové skrze β-oxidaci mohlo přitom taky vést k vyšší 

intenzitě oxidačního stresu, což se stejně jako intenzivnější rspirace mohlo projevit 

indukcí enzymů generujících NADPH. Současně vyšší množství dostupného NADPH 

mohlo posílit biosyntetickou dráhu PHA skrze aktivaci klíčového NADPH 

dependentního enzymu AACoAR, protože tato biosyntetická dráha byla u mutantů 

posílena. Kromě biosyntézy PHA, na níž mohly buňky využít acetyl-CoA 

a propionyl-CoA vznikající z kyseliny levulové, byly u mutantů posíleny dráhy 

utilizace propionyl-CoA skrze 2-methylcitrátový cyklus a u některých mutantů 

i acetyl-CoA (MS) v rámci glyoxalátového cyklu. 

 Na základě výsledků specifických enzymových aktivit byly kmeny rozděleny podle 

různých pravděpodobných adaptačních strategií na tři skupiny. První skupinu 

představoval mutant E0575, který se od ostatních odlišoval nejvíce, na mutanty 

E5050, E007550 a M0151, u nichž byla strategie podobná a na kmen E0075, který se 

kromě znaků společných pro všechny mutanty (vyšší respirační aktivita, posílená 

dráha utilizace propionyl-CoA, zvýšené aktivity NADPH generujících enzymů a 

posílená dráha biosyntézy PHA) příliš nelišil od kontroly. 

 Stanovené specifické enzymové aktivity byly podrobeny statistickému zpracování 

skrze metody AHC a PCA, na základě čehož byly odhaleny souvislosti jednak mezi 

samotnými enzymy, jednak také zpětně mezi jednotlivými mutantními kmeny 

a kontrolou. I prostřednictvím těchto metod byl potvrzen rozdíl mezi metabolismem 

kontrolního kmene a kmenů adaptovaných. Nejodlišnější adaptační strategie byla opět 

odhalena u kmene E0575. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

PHA   polyhydroxyalkanoáty 

MMS   methyl methansulfonát 

GS   posun genomu (genome shuffling) 

FACS metoda průtokové cytometrie sloužící k sortaci buněk na základě 

fluorescenčního signálu 

NGS sekvenování nové generace 

WGS celogenomové sekvenování 

VERT vizualizace evolučního vývoje v reálném čase 

GFP zelený fluorescenční protein 

YFP žlutý fluorescenční protein 

RFP červený fluorescenční protein 

PHB poly(3-hydroxybutyrát) 

3HB 3-hydroxybutyrát 

3HV 3-hydroxyvalerát 

4HA 4-hydroxyalkanová kyselina 

5HA 5-hydroxyalkanová kyselina 

6HA 6-hydroxyalkanová kyselina 

P(3HB-co-3HV) náhodný kopolymer 3-hydroxybutyrátu a 3-hydroxyvalerátu 

scl-PHA polyhydroxyalkanoáty s krátkým bočním řetězcem 

mcl-PHA polyhydroxyalkanoáty se středně dlouhým bočním řetězcem 

lcl-PHA polyhydroxyalkanoáty s dlouhým bočním řetězcem 

PP polypropylen 

MCC methylcitrátový cyklus 

NAD
+
 nikotinamid adenin dinukleotid 

NADP
+
 nikotinamid adenin dinukleotid fosfát 

NB Nutrient Broth medium 

MM minerální medium 

FID plamenově ionizační detektor 

ISTD interní standard 

DTNB 5,5´-dithiobis(2-nitrobenzoová kyselina), Ellmanovo činidlo 

ATP adenosintrifosfát 

NAD-IDH NAD
+
 dependentní isocitrát dehydrogenasa 

MDH malát dehydrogenasa 

MS malát synthasa 

2MCS 2-methylcitrát synthasa 

G6PD glukosa-6-fosfát dehydrogenasa 

NADP-IDH NADP
+
 dependentní isocitrát dehydrogenasa 

ME jablečný enzym 

ACoAS-ICE acyl-CoA synthetasa – intracelulární enzym 

ACoAS-MBE acyl-CoA synthetasa – membránově vázaný enzym 

β-KT1 β-ketothiolasa 1 

β-KT2 β-ketothiolasa 2 
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AACoAR acetoacetyl-CoA reduktasa 

SEC-MALS vylučovací chromatografie s detektorem statického rozptylu světla ve 

více úhlech 

DSC diferenční kompenzační (skenovací) kalorimetrie 

FT-IR infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací 

AHC aglomerativní hierarchické shlukování 

PCA analýza hlavních komponent 
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8 PŘÍLOHY 

8.1 Kalibrace metod 

8.1.1 Stanovení biomasy na základě měření intenzity zákalu (OD630) 

Kalibrační závislost pro množství biomasy na základě měření intenzity zákalu při 630 nm 

byla stanovována vždy ze tří paralelních stanovení. U naředěné suspenze buněk byla 

proměřena na spektrofotometru absorbance a následně byly z této suspenze odebrány 

alikvotní podíly v triplikátech pro gravimetrickou analýzu množství sušiny biomasy. 

Průměrné hodnoty absorbancí a koncentrací biomasy viz Tab. 22. 

Tab. 22: Závislost absorbance při 630 nm na koncentraci biomasy 

A630 [-] cbiomasa [g·l
˗1

] 

0,069 0,020 2 

0,148 0,040 1 

0,265 0,066 6 

0,342 0,079 6 

0,419 0,100 0 

0,532 0,123 7 

0,578 0,141 2 

0,644 0,162 4 

0,710 0,178 6 

0,784 0,197 9 

 

 

Obr. 32: Kalibrační závislost pro stanovení biomasy 
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Na základě hodnot absorbance naměřené při 630 nm u buněčné suspenze o známém 

množství biomasy byla stanovena rovnice kalibrační závislosti 
630 biomasa4,039 3A c 

s koeficientem determinace 2 0,995 0R  . 

8.1.2 Stanovení obsahu a složení PHA 

Zastoupení monomerů a jejich obsah v biomase byly stanovovány pomocí metody GC-FID, 

postup viz kapitola 3.5.1. Na základě analýzy standardů z kopolymeru byly stanoveny 

kalibrační závislosti pro obsah 3-hydroxybutyrátu a 3-hydroxyvalerátu, tedy pro monomerní 

jednotky očekávané v PHA u kmenů kultivovaných v mediu s fruktosou a kyselinou 

levulovou. Při vyhodnocení byl využit pro stanovení kalibračních závislostí i pro analýzu 

vzorků poměr ploch píku jednotlivých analytů (monomerních jednotek 3HB či 3HV) 

a interního standardu, kyseliny benzoové, která se nacházela ve všech připravených vzorcích 

ve shodném množství. Naměřené hodnoty poměrů ploch píků a hodnoty koncentrací 

jednotlivých monomerů jsou uvedeny v Tab. 23. 

Tab. 23: Závislost poměrů ploch píků 3HB/ISTD a 3HV/ISTD na koncentraci monomerů 

3HB/ISTD c3HB [mg·ml
-1

] 3HV/ISTD c3HV [mg·ml
-1

] 

0,035 0,479 0,007 0,057 

0,151 1,918 0,025 0,229 

0,329 3,835 0,053 0,458 

0,498 5,753 0,078 0,688 

0,668 7,671 0,104 0,917 

0,828 9,588 0,128 1,146 

 

 

Obr. 33: Kalibrační závislost pro stanovení obsahu 3HB v biomase 
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Na základě ploch píků získaných z chromatogramů byly stanoveny poměry ploch píků 

3-hydroxybutyrátu a kyseliny benzoové (ISTD) byla stanovena rovnice kalibrační závislosti 

pro stanovení obsahu 3HB v biomase 
3HB3HB/ISTD 0,086 4 c   s koeficientem determinace 

2 0,999 4R  .  

 

Obr. 34: Kalibrační závislost pro stanovení 3HV v biomase 

Kalibrační závislost pro stanovení obsahu 3-hydroxyvalerátu v biomase byla stanovena na 

základě vyhodnocení poměrů ploch píků 3HV a ISTD z chromatogramů standardů, takto byla 

získána rovnice závislosti 
3HV3HV/ISTD 0,112 7 c   s koeficientem determinace 

2 0,999 5R  . 

8.1.3 Stanovení aktivit vybraných enzymů 

8.1.3.1 Stanovení celkových proteinů Hartree-Lowryho metodou 

Množství intracelulárních proteinů bylo stanoveno metodou Hartree-Lowryho, postup viz 

kapitola 3.7.2.1. Při vlnové délce 650 nm byla na spektrofotometru proměřena absorbance 

řady kalibračních roztoku hovězího sérového albuminu o známé koncentraci, a to vždy 

v triplikátech. Průměrné naměřené hodnoty absorbance a hodnoty koncentrace jsou uvedeny 

v Tab. 24. 

Tab. 24: Závislost absorbance při 650 nm na koncentraci proteinů 

A650 [-] cprotein [g·l
˗1

] 

0,153 0,058 

0,300 0,116 

0,407 0,174 

0,527 0,232 

0,650 0,290 
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Obr. 35: Kalibrační závislost pro stanovení celkových proteinů metodou Hartree-Lowryho 

Na základě naměřených hodnot absorbance při 650 nm u kalibračních roztoků BSA byla 

stanovena rovnice kalibrační závislosti 
650 protein2,298 6A c   s koeficientem determinace 

2 0,987 6R  . 

8.1.3.2 Stanovení NADH/NADPH 

Kalibrační závislost pro stanovení koncentrace redukovaných kofaktorů byla získána 

proměřením absorbancí kalibračních roztoků NADH o známé koncentraci při 340 nm, a to 

vždy ze tří paralelních roztoků daných koncentrací. Průměrné naměřené hodnoty absorbancí a 

hodnoty koncentrací jsou uvedeny v Tab. 25. 

Tab. 25: Závislost absorbance při 340 nm na koncentraci NADH 

A340 [-] cNADH [mmol·l
˗1

] 

0,210 0,052 

0,403 0,104 

0,633 0,156 

0,932 0,209 

1,059 0,261 

1,329 0,313 

1,520 0,365 

1,804 0,417 

1,978 0,469 

2,169 0,522 
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Obr. 36: Kalibrační závislost pro stanovení redukovaných kofaktorů NADH/NADPH 

Na základě naměřených hodnot absorbance při 340 nm u kalibračních roztoků NADH byla 

stanovena rovnice kalibrační závislosti 
340 NADH4,205 7A c   s koeficientem determinace 

2 0,997 6R  . 

8.1.3.3 Stanovení koenzymu A (HSCoA) 

Kalibrační závislost pro stanovení volného koenzymu A byla získána proměřením absorbancí 

kalibračních roztoků koenzymu A s obsahem DTNB o známých koncentracích viz kapitola 

3.7.4 při vlnové délce 405 nm, a to vždy ve třech paralelních provedeních. Průměrné hodnoty 

naměřených absorbancí a hodnoty koncentrací jsou uvedeny v Tab. 26. 

Tab. 26: Závislost absorbance při 405 nm na koncentraci koenzymu A 

A405 [-] cHSCoA [mmol·l
˗1

] 

0,438 0,05 

0,962 0,1 

1,891 0,2 

2,660 0,3 

3,410 0,4 
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Obr. 37: Kalibrační závislost pro stanovení koenzymu A 

Na základě naměřených hodnot absorbance při 405 nm u kalibračních roztoků 

koenzymu A se shodným množstvím DTNB byla stanovena rovnice kalibrační závislosti 

405 HSCoA8,758 2A c   s koeficientem determinace 2 0,9938R  . 

8.2 Specifické aktivity stanovovaných enzymů 

 

 

Obr. 38: Specifická aktivita NAD-IDH 

y = 8,7582x 

R² = 0,9938 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 0,1 0,2 0,3 0,4

A
4
0
5
 [

-]
 

cHSCoA [mmol·l-1] 

0

200

400

600

800

1000

kontrola E0075 E0575 E5050 EE007550 M0151

sp
ec

if
ic

k
á
 a

k
ti

v
it

a
 [

U
·m

g
-1

] 

kmen 



116 

 

 

Obr. 39: Specifická aktivita MDH 

 

Obr. 40: Specifická aktivita MS 

 

Obr. 41: Specifická aktivita 2MCS 
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Obr. 42: Specifická aktivita G6PD 

 

Obr. 43: Specifická aktivita NADP-IDH 

 

Obr. 44: Specifická aktivita ME 
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Obr. 45: Specifické aktivity ACoAS 

 

Obr. 46: Specifické aktivity β-KT1 a β-KT2 

 

Obr. 47: Specifická aktivita AACoAR 
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Obr. 48: Specifická aktivita PHB synthasy 
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Obr. 49: Znázornění trendů v metabolismu prostřednictvím porovnání specifických enzymových aktivit 

vzhledem ke kontrole 


