
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
FACULTY OF CHEMISTRY

ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ
INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY

STUDIUM PRODUKCE LIPIDICKÝCH LÁTEK Z
ODPADNÍCH SUBSTRÁTŮ POMOCÍ KVASINEK RODU
METSCHNIKOWIA
PRODUCTION OF LIPID SUBSTANCES BY METSCHNIKOWIA YEASTS GROWN ON SOME WASTE
SUBSTRATES

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Dominika Gonová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Andrea Hároniková, Ph.D.

BRNO 2018



Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce

Číslo práce: FCH-DIP1246/2017
 

Ústav: Ústav chemie potravin a biotechnologií
 

Studentka: Bc. Dominika Gonová
 

Studijní program: Chemie a technologie potravin
 

Studijní obor: Potravinářská chemie a biotechnologie
 

Vedoucí práce: Ing. Andrea Hároniková, Ph.D.
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
Název diplomové práce:
Studium produkce lipidických látek z odpadních substrátů pomocí kvasinek rodu Metschnikowia

Zadání diplomové práce:

V rámci práce budou řešeny následující dílčí úkoly:
1) Rešerše – přehled mikrobiálních producentů významných lipidů, struktura, funkce a průmyslové
využití lipidických látek.
2)  Optimalizace  produkce  lipidických  látek  vybranými  kvasinkami  rodu  Metschnikowia  modifikací
kultivačního média, využití vybraných typů odpadních substrátů ke kultivaci.
3) Analýza metabolitů instrumentálními technikami.

Termín odevzdání diplomové práce: 7.5.2018

Diplomová práce se odevzdává v děkanem stanoveném počtu exemplářů na sekretariát ústavu. Toto
zadání je součástí diplomové práce.

 

       

 
Bc. Dominika Gonová

student(ka)  
Ing. Andrea Hároniková, Ph.D.

vedoucí práce  
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

vedoucí ústavu  

 

       

 V Brně dne 31.1.2018    
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

děkan  



3 

 

ABSTRAKT 

Oleogénne kvasinky sa vyznačujú schopnosťou akumulovať za určitých podmienok zvýšené 

množstvo lipidov. Tieto mikrobiálne lipidy sa líšia v kompozícii mastných kyselín, čo 

umožňuje ich široké využitie v biotechnologickom priemysle. Predložená diplomová práca je 

zameraná na produkciu lipidov a kompozíciu mastných kyselín z odpadných substrátov 

kvasinkami rodu Metschnikowia v závislosti na rôznych kultivačných podmienkach. Sledovaný 

bol vplyv teploty, pomer uhlíka a dusíka v médiu a aj koncentrácia rôznych uhlíkových 

substrátov v médiu. Na kultiváciu bol využitý glycerol a živočíšny tuk, ktoré sú lacnými a ľahko 

dostupnými odpadnými substrátmi. Produkčné vlastnosti kvasiniek boli monitorované 

viacerými inštrumentálnymi technikami, medzi ktoré bola zaradená plynová chromatografia, 

Ramanova spektroskopia a fluorescenčná mikroskopia FLIM. Navyše bola v rámci práce 

prevedená čiastočná optimalizácia metódy pulznej gélovej elektroforézy s cieľom identifikovať 

karyotyp kvasiniek rodu Metschnikowia.  

Všetky študované kmene boli schopné využívať odpadné substráty a zároveň produkovať 

lipidy. Množstvo lipidov a najmä kompozícia mastných kyselín sa veľmi líšila v závislosti od 

študovaných kmeňov a kultivačných podmienok. Rovnako tak bola v práci preukázaná 

schopnosť kvasiniek produkovať významné množstvo nenasýtených mastných kyselín 

manipuláciou kultivačných podmienok. Najvyšší výťažok lipidov bol dosiahnutý u kvasinky 

M. pulcherrima 149 na glycerolovom médiu a u M. andauensis 129 na médiu s obsahom 

živočíšneho tuku.  

 

 

 

 

Kľúčové slová: kvasinky, Metschnikowia, lipidy, mastné kyseliny, odpadné substráty, C/N 

pomer 
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ABSTRACT 

Oleaginous yeasts posses the ability to accumulate increased amount of lipids under appropriate 

conditions. These microbial lipids vary in the composition of fatty acids which results in their 

wide application in the biotechnological industry. This master thesis focuses on the lipid 

production and fatty acids composition from waste substrates by the yeasts Metschnikowia 

depending on various cultivation conditions. The influence of temperature, the ratio of carbon 

and nitrogen in medium, and the concentration of different carbon sources was studied. The 

cheap and easy available waste substrates as glycerol and animal fat were used for the 

cultivation. The production characteristics of the yeasts were monitored by various technique 

including gas chromatography, Raman spectroscopy and fluorescence microscopy FLIM. 

Moreover, the partial optimalization of the pulse field gel electrophoresis was applied in order 

to characterize the karyotype of the yeasts Metschnikowia.  

All the studied strains were able to use the waste substrates and at the same time to produce 

lipids. The amount of lipids and mainly their compositions vary depending on the yeast strain 

and on the culture conditions. Nevertheless, the ability of the yeasts to produce significant 

amount of unsaturated fatty acids by manipulation of culture conditions was proved. The 

maximum lipid yield was achieved by M. pulcherrima 149 on glycerol medium and by 

M. andauensis 129 on medium containing waste animal fat.  

 

 

 

 

Keywords: yeasts, Metschnikowia, lipids, fatty acids, waste substrates, C/N ratio 
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1 ÚVOD 

Termínom oleogénne kvasinky sa označujú také kvasinky, ktoré sú schopné akumulovať 

lipidy vo zvýšenej miere. Takéto mikrobiálne lipidy sa v posledných rokoch stali významným 

terčom záujmu v biotechnologickom priemysle vďaka svojmu potenciálnemu 

širokospektrálnemu využitiu. Tento záujem úzko súvisí s rastúcimi cenami fosílnych palív 

v posledných rokoch a ich negatívnemu environmentálnemu dopadu, čo spôsobilo výrazne 

zvýšený dopyt o bionaftu. V súčasnosti sú hlavným zdrojom pre jej výrobu rastlinné oleje. 

Práve kompozícia mikrobiálnych lipidov je veľmi podobná rastlinným olejom, čo poskytuje 

veľký potenciál využitia mikrobiálnych lipidov práve ako lipidový zdroj pri výrobe bionafty. 

Navyše, niektoré oleogénne mikroorganizmy sú schopné produkcie lipidov s vysokým 

podielom nenasýtených mastných kyselín, čo významne zvyšuje ich medicínsku významnosť. 

Medzi tieto nenasýtené mastné kyseliny patrí napríklad kyselina γ-linolenová, arachidonová, 

eicosapentaenová či docosahexanová, ktoré majú pozitívny účinok na kardiovaskulárny systém, 

hormonálne funkcie, vývoj mozgu a dokonca majú aj protirakovinové účinky. Ďalšiou 

významnou variantou aplikácie mikrobiálnych lipidov je ich využitie ako substitúcia za 

kakaové maslo, čo by malo veľký význam v potravinárskom či kozmetickom priemysle.  

V dnešnej dobe, pri obrovskej priemyselnej výrobe, vzniká veľké množstvo odpadu, ktorý 

nie je možné ekonomicky výhodne ďalej využiť, avšak aj náklady spojené s jeho odstránením 

sú často finančne nezanedbateľné. Medzi takéto odpady patrí napríklad aj glycerol ako odpadný 

produkt v procese výroby bionafty, odpadné materiály z potravinárskeho priemyslu ako sú 

napríklad živočíšne tuky, lignocelulózové materiály či rôzne odpady z poľnohospodárskeho 

priemyslu a mnoho ďalších. Schopnosť oleogénnych kvasiniek využívať k svojmu rastu rôzne 

kultivačné substráty a práve aj odpadné substráty výrazne znižuje cenu kultivačných nákladov, 

čo významne zvyšuje ich potenciál využitia v biotechnologickom priemysle.  

Predložená diplomová práca sa zaoberá štúdiom produkcie lipidických látok 

prostredníctvom kvasiniek rodu Metschnikowia. Práca sa zameriava najmä na vplyv rôznych 

kultivačných podmienok na produkčné vlastnosti kvasiniek rodu Metschnikowia ako je 

napríklad pomer uhlíka a dusíka v médiu, taktiež vplyv použitých odpadných substrátov či 

teplota. V rámci štúdie boli použité štyri kvasinkových kmene, ktoré boli navzájom 

porovnávané. 
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Kvasinky 

Kvasinky sa radia medzi heterotrofné jednobunkové eukaryotické mikroorganizmy patriace do 

ríše Fungi. Ich slovenský názov je odvodený od slova kvasiť – schopnosť, ktorou disponuje 

väčšina druhov kvasiniek, a to skvasovať monosacharidy, niektoré disacharidy a trisacharidy 

na etanol a oxid uhličitý [1]. Tvar kvasiniek je veľmi rozmanitý, no väčšinou okrúhly, 

elipsoidný, pretiahnutý a cylindrický, ale často naberá rôzne podoby vzniknuté spojením 

uvedených tvarov. Ich rozmer sa pohybuje medzi 1 – 2 µm v šírke a 1 – 9 µm v dĺžke [2, 3]. 

Konkrétny tvar i rozmer úzko súvisí s určitým druhom či rodom, avšak často dochádza 

k rôznym variáciám dokonca aj medzi jednotlivými bunkami daného kmeňa. Navyše, tvar 

kvasiniek je často ovplyvnený aj ich vekom či vonkajšími podmienkami. Kvasinky sa vo veľkej 

miere vyskytujú v prírode a vďaka svojim sacharolytickým schopnostiam sú najviac rozšírené 

na substrátoch s obsahom cukru. Okrem toho mnoho druhov žije vo vzduchu, pôde alebo 

parazituje na hmyze, zvierati či človeku [1, 2]. 

 Priemyselne majú kvasinky vysoké uplatnenie, a to hlavne v priemysle výroby 

alkoholických nápojov a výroby droždia. Navyše, mnoho druhov kvasiniek produkuje 

významné látky ako sú napríklad enzýmy, pigmenty, vitamíny a mnoho ďalších, čo podmieňuje 

ich široké využitie v biotechnologickom odvetví. Priemyselne najvyužívanejšou kvasinkou je 

Saccharomyces cerevisiae, ktorá sa hojne využíva v pivovarníckom, vinárskom, 

liehovarníckom a pekárskom priemysle. Navyše, tento druh kvasinky je považovaný za 

najštudovanejšiu kvasinku a je tiež využívaná ako modelový mikroorganizmus. Medzi ďalšie 

priemyselne významné rody kvasiniek patrí rod Candida, Pichia,  Yarrovia a mnoho ďalších. 

Na druhej strane, kvasinky sú častým zdrojom kontaminácie najmä v potravinárskom 

priemysle. Takisto niektoré patogénne kvasinky majú nepriaznivý vplyv na zdravie človeka 

a  môžu byť pôvodcami chorôb u ľudí, a to najmä u ľudí s oslabenou imunitou [1, 4, 5, 6]. 

2.1.1 Kvasinky rodu Metschnikowia 

Rod Metschnikowia, patriaci do čeľade Metschnikowiacea, pomenováva kvasinky, ktoré sa 

vyznačujú vegetatívnym rozmnožovaním prostredníctvom multilaterálneho pučania. 

Pseudomycélium nie je u tohto rodu zvyčajne tvorené. Kvasinky rodu Metschnikowia sú 

charakteristické tvorbou jedného alebo dvoch askospór ihlicovitého tvaru zakončených hrotom 

na jednom alebo oboch koncoch bez bičíkovitého prívesku, ktoré sú umiestnené v pretiahnutom 

asku. Aská sú zvyčajne zakončené elipsoidnou alebo guľatou pálkou. Práve z dôvodu tvorby 

askospór sú kvasinky rodu Metschnikowia radené do oddelenia Ascomycotina [7]. Väčšina 

druhov tvorí heterotalické kmene, tj. pohlavne rozlíšené kmene, kde dochádza ku kopulácii 

buniek jedného kopulačného typu s bunkami opozitného kopulačného typu. Tvar buniek týchto 

kvasiniek je zväčša guľatý, elipsoidný alebo hruškovitý [1, 7]. 

Kvasinky rodu Metschnikowia sú v prírode pomerne rozšírené. Bolo definovaných viac ako 

35 druhov kvasiniek tohto rodu, ktoré boli izolované z rôznych zdrojov ako napríklad z kvetov 

či ovocia, z tiel bezstavovcov, hmyzu či dokonca aj z kože človeka. Niektoré druhy sa tiež 

vyskytujú voľne v prírode, na základe čoho ich možno rozdeliť na druhy vodné a druhy 

terestrické. Potenciál využitia kvasiniek rodu Metschnikowia je relatívne vysoký. Niektoré 

druhy tohto rodu sa vyznačujú svojou antimikrobiálnou aktivitou a využívajú sa 
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v poľnohospodárstve najmä ako prevencia proti pozberovým chorobám v ovocí ako napríklad 

kvasinky M. pulcherrima alebo M. fructicola [7, 8, 9]. Niektoré kvasinky sú schopné produkcie 

priemyselne významných látok ako napríklad produkcia kyslej proteázy (M. reukaufii). 

Extrakty bunečných stien kvasiniek M. agaves a M. hawaiiensis boli použité v kozmetických 

prípravkoch, kde bol preukázaný ich pozitívny účinok na inhibíciu starnutia pleti. Medzi tento 

rod patria aj patogénne kvasinky ako napríklad M. ipomoeae, ktoré sú rastlinným patogénom 

alebo aj M. bicuspidata parazitujúce na krevetách [9].  

2.1.1.1 Druh Metschnikowia pulcherrima a Metschnikowia andauensis 

Kvasinky druhu Metschnikowia pulcherrima tvoria na tuhých živných médiách kolónie 

s uceleným okrajom krémovej farby, cestovitej konzistencie s hladkým a lesklým povrchom, 

kde sa často tvoria krátery a záhyby. Tieto kvasinky sa v prírode vyskytujú po celom svete 

najčastejšie vo vinohradníckych oblastiach ako dominujúce spoločenstvo mikroorganizmov 

žijúcich v kvasiacich muštoch. Kvasinky Metschnikowia andauensis sú fyziologicky aj 

morfologický podobné druhu M. pulcherrima. Tento druh sa najčastejšie vyskytuje parazitujúci 

na húseniciach [7, 10]. 

Osobitý záujem o tieto druhy kvasiniek v biotechnologickom priemysle je podmienený 

najmä ich schopnosťou syntézy pigmentu nazývaného pulcherrimín. Pulcherrimín vykazuje 

antimikrobiálne účinky proti baktériám, no najmä kvasinkám a plesniam, čím sa stávajú 

kvasinky tohto druhu veľmi atraktívne vo využití ako biokontrolný agens. Pulcherrimín je 

chemicky železitá soľ dvojsýtnej kyseliny – kyseliny pulcherimínovej (3,6-dihydroxy-2,5-

diisobutylpyrazín-1,4-dioxid). A teda antagonistická aktivita pulcherrimínu pravdepodobne 

úzko súvisí s vyčerpaním železitých iónov zo živného média, ktoré sú potrebné na jeho syntézu 

bunkou, čím dochádza ku konkurencii o spoločný zdroj s potenciálnymi patogénmi. Produkcia 

pulcherriminu je závislá na prítomnosti kyslíka a výrazne ovplyvnená množstvom voľného 

železa v médiu. Pri väčšej koncentrácii železa ako 0,005 % dochádza k intracelulárnej 

produkcii pigmentu, v opačnom prípade, keď je koncentrácia nižšia, kvasinky vylučujú pigment 

do prostredia [11, 12, 13, 14, 15]. Okrem mikrobiálnej aktivity sa v posledných rokoch  

niekoľko štúdií zameralo na možnosti produkcie lipidov a ich reguláciu prostredníctvom 

kvasiniek Metschnikowia pulcherrima [16, 17, 18]. 

 

 

Obrázok 1: Krížový rozter druhu Metschnikowia pulcherrima 
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2.2 Kvasinky a rast  

Kvasinky rastú a rozmnožujú sa, ak sú kultivované vo svojich optimálnych podmienkach, 

a teda majú dostatok živín a optimálne fyzikálne podmienky ako napríklad teplota, pH alebo 

parciálny tlak kyslíka [19, 20, 21]. V uzatvorenom systéme (batch systéme), po vyčerpaní živín 

a po postupnom hromadení toxických produktov, dochádza k spomaleniu až zastaveniu rastu. 

V takomto systéme je možné rast kvasiniek v čase znázorniť prostredníctvom tzv. rastovej 

krivky, ktorá je charakteristická niekoľkými fázami. V prvej fáze tzv. lag fáze sa bunky 

adaptujú na nové prostredie, pričom sa ešte nemnožia. Po adaptácii sa bunky začínajú deliť so 

zvyšujúcou sa rýchlosťou a vstupujú do exponenciálne fázy. Exponenciálna fáza je 

charakteristická produkciou primárnych bunečných metabolitov. S časom dochádza 

k postupnému vyčerpaniu esenciálnych živín a často k inhibícii bunečnými produktmi, čo vedie 

k spomaleniu bunečného množenia až do jeho úplného zastavenia, čo je definované ako 

stacionárna fáza. Pre túto fázu je typická produkcia sekundárnych metabolitov, ku ktorej 

dochádza ako odozva na nepriaznivé podmienky ako napríklad hladovanie. Poslednou fázou 

bunečného rastu je fáza postupného odumierania, čo vedie až k bunkovej smrti [1, 4, 21, 22]. 

Znalosť a pochopenie základných nutričných a fyzikálnych požiadaviek kvasiniek a 

ich regulácia je základným kľúčom pre úspešnú kultiváciu a biotechnologickú produkciu. 

V laboratórnych podmienkach, kultivácie prebiehajú na živných médiách s takým zložením, 

ktoré čo najdôvernejšie simuluje optimálne podmienky pre daný mikroorganizmus. Nutnosťou 

je sterilita médií a aj pracovného prostredia [19, 21]. 

2.2.1 Nutričné požiadavky 

Základom všetkých živných médií je voda, ktorá je esenciálnou zložkou pre rast a vývoj 

mikroorganizmov, pretože prakticky všetky biochemické reakcie sa odohrávajú vo vodnom 

prostredí. Z tohto dôvodu pri laboratórnej práci je potrebné dbať na vysoký stupeň kvality 

použitej vody. Kvasinky patria do skupiny chemoorganotrofných organizmov, čo znamená, že 

uhlík a energiu získavajú z organických zlúčenín. Tieto zlúčeniny sú v živných médiách 

obsiahnuté väčšinou  vo forme jednoduchých sacharidov alebo polysacharidov. Tie zároveň 

slúžia aj ako zdroj kyslíka a vodíka. Ďalšou esenciálnou zložkou živných médií je zdroj dusíka. 

U väčšiny kvasiniek sú najvýhodnejším zdrojom tohto prvku amónne soli, avšak niektoré druhy 

sú schopné asimilovať aj vzdušný dusík, dusitany, dusičnany či organické dusíkaté zlúčeniny. 

Medzi zdroje organických látok s naviazaným dusíkom patrí široká škála zlúčenín ako 

napríklad aminokyseliny, peptidy či bielkoviny vo forme hydrolyzátov [19, 20, 21, 23, 24]. 

Kvasinky ďalej vyžadujú pre svoj rast síru, ktorá je v živnom médiu najčastejšie zastúpená 

v podobe síranov,  najmä vo forme síranu amónneho, avšak môžu sa využívať aj iné zdroje ako 

napríklad siričitany, thiosírany či aminokyseliny ako methionín alebo cysteín. Veľmi dôležitým 

biogénnym prvkom je fosfor. V bunke je prítomný v nukleových kyselinách, tiež 

vo fosfolipidoch. Spolu s horčíkom, ktorý je tiež potrebný pre optimálny rast kultúry, sa 

zúčastňujú prenosu energie v bunke. Do živného média sa najčastejšie pridáva vo forme solí 

kyseliny fosforečnej. Medzi nutričné požiadavky mikroorganizmov patria tiež minerálne látky 

ako draslík, železo, chlór, zinok, vápnik, molybdén, meď, nikel a kobalt, ktoré sú potrebné 

zväčša v nízkych koncentráciách. Pri kultivácii auxotrofných organizmov, ktoré nie sú schopné 

syntetizovať rastové faktory ako napríklad vitamíny, purínové a pyrimidínové zásady, amíny, 
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vyššie mastné kyseliny či aminokyseliny, je nutné tieto rastové faktory do živného média pridať 

[19, 20, 21, 23, 24].  

2.2.1.1 Odpadné substráty 

V súčasnosti sa veľká časť biotechnologických štúdií zameriava na využívanie odpadových 

substrátov za účelom ich použitia ako vhodné zdroje pre mikrobiálny rast. Aplikácia odpadných 

substrátov v  biotechnologickom priemysle má veľký význam nielen z environmentálneho 

hľadiska redukcie množstva odpadu zo životného prostredia a jeho biokonverziou na produkt 

s pridanou hodnotou, ale aj významným znížením ceny biotechnologickej produkcie. Na tento 

účel sa využíva množstvo odpadných substrátov z poľnohospodárskeho priemyslu ako 

napríklad ryžová, pšeničná a kukuričná slama či vylisovaná cukrová trstina (bagasa). Medzi 

odpady poľnohospodárskeho priemyslu patria aj lignocelulózové materiály. Mnoho 

biotechnologicky využiteľných odpadov vzniká aj z potravinárskeho priemyslu ako napríklad 

zbytky rôzneho ovocia či zeleniny, ovocné šťavy a výlisky alebo aj mliečna syrovátka [25, 26, 

27, 28, 29]. 

Ako hlavný vedľajší produkt v procese výroby biopaliva vzniká glycerol. Glycerol je čistá, 

bezfarebná, viskózna a sladká tekutina, ktorá patrí do skupiny alkoholov. Rapídny progres vo 

výrobe biopaliva podmieňuje aj nadmerný vznik glycerolového odpadu. Glycerolový odpad 

obsahuje veľké množstvo nečistôt ako napríklad metanol, rôzne soli alebo ťažké kovy, čo robí 

následnú purifikáciu, ktorá je potrebná pred využitím glycerolu v potravinárskom, 

farmaceutickom či kozmetickom priemysle, ekonomicky nevýhodnú. Z tohto dôvodu rastie 

potenciál využitia surového glycerolu v biotechnologickom priemysle. Vzhľadom na to, že 

glycerol ako odpadný produkt, je ľahko dostupný a lacnejší ako iné cukry využívané na 

kultivácie, sa javí ako atraktívny substrát na mikrobiálne kultivácie [30, 31, 32].  

Ďalším, stále viac študovaným, biotechnologicky využiteľným odpadným substrátom sú aj 

živočíšne tuky. Živočíšny tuk je biologický lipidický materiál tvorený predovšetkým 

triacylglycerolmi a v menšom množstve diacylglycerolmi a monoacylglycerolmi s vysokým 

podielom nasýtených mastných kyselín. Tento odpadový substrát je primárne získavaný ako 

vedľajší produkt v  priemysle spracovania živočíšneho mäsa, v procese usmrcovania zvierat 

alebo aj v potravinárskom priemysle. Takisto sa živočíšny tuk získava ako odpadový produkt 

v rybárskom a kožiarenskom priemysle. Medzi hlavné odpadné živočíšne tuky patrí loj, sádlo 

a masť. Využívanie živočíšneho tuku ako substrát na mikrobiálny rast má mnohé výhody oproti 

rastlinným olejom najmä z ekonomického a environmentálneho hľadiska [33, 34, 35]. 

2.2.2 Fyzikálne požiadavky 

2.2.2.1 Teplota 

Jedným z najdôležitejších fyzikálnych parametrov nevyhnutným pre rast kvasiniek je teplota. 

Teplota má veľký vplyv na fyziologické funkcie kvasiniek a aj na rýchlosť ich rozmnožovania. 

Vo všeobecnosti rozlišujeme tri základné hodnoty teploty významné pre každý druh 

kvasiniek,  a to – minimálna teplota, čo je najnižšia teplota, pri ktorej sa kvasinky rozmnožujú 

ešte zistiteľnou rýchlosťou; optimálna teplota, ktorá je definovaná ako teplota pri ktorej je rast 

kvasiniek najrýchlejší a maximálna teplota, ktorá odpovedá najvyššej teplote, pri ktorej sú 

kvasinky ešte schopné rozmnožovania. Na základe hodnôt týchto charakteristických teplôt sa 

bežne kvasinky rozdeľujú do troch skupín na psychrofilné, mezofilné a termofilné. 
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U psychrofilných kvasiniek sa optimálna teplota nachádza pod 15 °C a u termofilných nad 

45 °C. Avšak väčšina kvasiniek, ktoré sa využívajú laboratórne alebo priemyselne, patrí do 

skupiny mezofilných mikroorganizmov, pre ktoré sa optimálna teplota rastu nachádza 

v rozmedzí 20–30 °C [21, 22, 36, 37].   

2.2.2.2 pH  

Hodnota pH média je ďalším faktorom ovplyvňujúcim rast a metabolickú aktivitu kvasiniek. 

Hodnota pH podmieňuje regulačné procesy v bunke, čím ovplyvňuje aj pomer hlavných 

produktov metabolizmu [1, 20]. Väčšina kvasiniek pre svoj optimálny rast vyžaduje hodnotu 

pH v rozmedzí 4,5–6,5. Napriek tomu, skoro všetky kvasinkové druhy sú schopné sa 

rozmnožovať aj pri mierne kyslejšom či bázickejšom prostredí v rozmedzí pH= 3–8 , aj keď  

v menšom rozsahu [21, 23, 24].  

2.2.2.3 Kyslík 

Kyslík zohráva dôležitú úlohu v raste a rozmnožovaní kvasiniek nielen ako esenciálny rastový 

prvok a terminálny elektrónový akceptor v dýchacom reťazci, ale aj ako silný oxidačný agens, 

ktorý sa môže  vyskytovať v rôznych formách. Vo všeobecnosti, kvasinky možno zahrnúť do 

troch kategórii: tie, ktoré dokážu kyslík metabolizovať aj detoxikovať, druhú skupinu tvoria 

mikroorganizmy, ktoré síce kyslík nedokážu metabolizovať, ale sú schopné jeho detoxikácie 

a do tretej skupiny patria kvasinky, ktoré kyslík nedokážu ani metabolizovať ani detoxikovať 

[36]. 

Aeróbne kvasinky sú kvasinky, ktoré dokážu metabolizovať kyslík a takisto obsahujú 

enzýmy, ktoré sú potrebné na spracovanie toxických kyslíkových produktov. Kvasinky, ktoré 

nedokážu rásť v neprítomnosti kyslíka sa nazývajú obligátne aeróby. Fakultatívne aeróby 

metabolizujú kyslík, avšak sú schopné rastu aj pri jeho absencii, kedy sa adaptujú prepnutím do 

anaeróbneho metabolizmu. Mikroaerofilné kvasinky vyžadujú pre svoj rast prítomnosť kyslíku, 

avšak v nižšej koncentrácii v porovnaní s atmosferickým kyslíkom. Na druhej strane do 

kategórie anaeróbných kvasiniek sa radia také, pre ktoré je prítomnosť kyslíka letálna, keďže 

nedisponujú enzýmami, ktoré sú schopné metabolizovať kyslík. Kvasinky, ktoré síce nedokážu 

využívať kyslík, ale v jeho prítomnosť dokážu v menšej miere rásť sa nazývajú aerotolerantné 

aeróby, a to vďaka alternatívnemu mechanizmu, ktorý odstraňuje toxické kyslíkové produkty 

ako napríklad peroxidy [36]. 

2.2.2.4 Vodný potenciál 

Keďže všetky procesy, ktoré sa dejú v bunke kvasinky sa odohrávajú vo vodnom prostredí, 

kvasinky si vyžadujú pre svoj optimálny rast a správne fungovanie vysokú koncentráciu vody. 

Substráty, enzýmy aj koloidné suspenzie sú vo vodnom roztoku a žiadna enzymatická aktivita 

nie je možná bez prítomnosti vody. Vodný potenciál vyjadruje dostupnosť vody v prítomnosti 

rozpustených látok. Každá kvasinka má charakteristickú hodnotu minimálneho, optimálneho 

a maximálneho vodného potenciálu ovplyvňujúceho jej rast [21]. Z hľadiska koncentrácie 

rozpustených látok v bunke a  jej prostredí možno rozlíšiť tri základné systémy: izotonické, 

hypotonické alebo hypertonické. Za izotonických podmienok, je koncentrácia rozpustených 

látok vo vnútornom aj vonkajšom prostredí bunky rovnaká. Za hypotonických podmienok, je 
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koncentrácia rozpustených látok vyššia vo vnútornom prostredí bunky a naopak za 

hypertonických podmienok nižšia [21, 36, 37]. 

Väčšina kvasiniek vyžaduje pre svoj rast izotonické alebo hypotonické prostredie. Napriek 

tomu niektoré druhy kvasiniek sú schopné rásť aj v prítomnosti vysokého osmotického tlaku 

a takéto mikroorganizmy sa nazývajú osmotolerantné. Navyše niektoré kvasinky, nazývané 

halofily, žijú v prostredí s vysokou koncentráciou NaCl. Fakultatívne halofily sa síce obvykle 

nevyskytujú v prostredí s vysokou koncentráciou solí, ale nie sú jej prítomnosťou inhibované. 

Obligátne halofily optimálne rastú v prostredí s 25% NaCl [21, 36].  

2.2.2.5 Žiarenie 

Elektromagnetické žiarenie o rôznych vlnových dĺžkach vplýva na kvasinky odlišne. Žiarenie 

o dlhých vlnových dĺžkach vplýva na kvasinky tepelnými účinkami. Viditeľné svetlo často 

negatívne pôsobí na bunky kvasiniek prostredníctvom toxických kyslíkových produktov. 

Ultrafialové a ionizované žiarenie má mutagénne až letálne účinky na kvasinky [1, 36]. 

2.2.3 Vplyv vonkajšieho prostredia na kvasinky  

Kvasinky vyžadujú pre svoj optimálny rast a správne fungovanie optimálne vyvážené vnútorné 

prostredie. Vo voľnej prírode sú mikroorganizmy neustále vystavované rôznym vplyvom 

vonkajšieho prostredia, ktoré môžu spôsobiť narušenie bunkovej homeostázy. Tieto vplyvy 

môžu spôsobiť zníženie optimálnej enzýmovej aktivity bunky, narúšať bunečnú štruktúru či 

iným spôsobom nepriaznivo ovplyvniť ich optimálne prostredie, čo môže viesť k celkovej 

destabilizácii bunky, jej správnemu fungovaniu až k usmrteniu. Takéto zmeny, ktoré negatívne 

ovplyvňujú bunku sa nazývajú bunkový stres. Za týchto okolností sú mikroorganizmy schopné 

aktivovať svoj obranný mechanizmus, ktorý im umožňuje sa do istej miery adaptovať 

vonkajším podmienkam a tak meniť svoj tvar, zloženie, dokonca aj prispôsobiť svoj 

enzymatický aparát. Takisto dokážu mierne meniť vonkajšie prostredie napríklad zmenou pH. 

Avšak táto schopnosť bunky, prispôsobiť sa výkyvom optimálneho prostredia, je limitovaná 

určitými medzami, ktorých prekročenie vedie k zastaveniu rastu až k smrti mikroorganizmu [1, 

38, 39].  

Zmeny vonkajšieho prostredia, ktoré ovplyvňujú bunku môžu byť fyzikálneho aj chemického 

charakteru, ktoré zahŕňajú napríklad odchýlky v teplote, pH, osmolarite, zmeny vyvolané 

prítomnosťou toxických látok, dostupnosť jednotlivých nutrientov, radiácia a mnoho ďalších 

[38, 39].  

Schopnosť mikroorganizmov prispôsobiť sa vonkajšiemu prostrediu ako odozva na stresové 

prostredie je veľmi významná aj z priemyselného hľadiska.  Pôsobením stresovými faktormi na 

bunku je možné docieliť produkciu významných látok, ktoré sú bunkou syntetizované ako 

obrana voči stresu ako napríklad aminokyseliny, mastné kyseliny, karotenoidy, flavanoidy a iné 

[21]. 

2.2.3.1 Teplotný stres 

Jedným z faktorov, ktoré môžu vyvolať stres je teplota. Teplota, ktorá vyvoláva stresovú 

odozvu, môže byť teplota nižšia alebo vyššia než je teplota optimálna, pričom hodnoty teplôt 

sa líšia v závislosti na danom mikroorganizme a jeho požiadavkách [21, 40].  
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Komplexný obranný systém, ktorým kvasinky reagujú pri vystavení teplotnému stresu 

(nazývaný „heat-shock response“ v prípade pôsobenia vysokej teploty alebo „cold-shock 

response“ pri nízkej teplote), indukuje syntézu špecifických proteínov, ktorých regulácia je 

jedným z hlavných obranných mechanizmov [21]. 

Zvýšená teplota podmieňuje aj zvýšenie rotačnej, vibračnej a translačnej kinetickej energie 

v bunečných molekulách. Nárast kinetickej energie vedie k zvýšeniu aktivity metabolizmu 

a tiež aj k zvýšeniu membránovej fluidity, v dôsledku čoho môže dochádzať k porušeniu 

štruktúry membrány a jej funkcii ako napríklad k zníženiu priepustnosti esenciálnych 

nutrientov. Zvýšená teplota indukuje aj rôzne zmeny v bunečných komponentoch ako napríklad 

zmeny v lipidových fázach, poškodenie či denaturáciu nukleových kyselín a proteínov. Pri 

tepelnej denaturácii proteínov dochádza k porušeniu vodíkových mostíkov a hydrofóbnych 

interakcií. Denaturácia spôsobuje stratu funkcie proteínu a porušenie hydrofóbnych interakcií 

vedie k agregácii, čím dochádza k deštrukcii bunky. So zvyšujúcou sa teplotou sa zvyšuje aj 

stupeň denaturácie, a teda aj stupeň bunečného poškodenia [21, 40]. 

Nižšia teplota ako optimálna môže viesť k rôznym fyziologickým či morfologickým 

zmenám, zmene enzymatického vybavenia, a teda aj k zmene metabolických produktov. 

U kvasiniek vystaveným nízkym teplotám môže dochádzať k zmene kompozície lipidov, 

pričom sa zvyšuje podiel polynenasýtených mastných kyselín. Nízka teplota u kvasiniek 

spôsobuje, že komponenty obsiahnuté v membráne bunky, ktoré sa za normálnych okolností 

nachádzajú vo fluidnom stave prechádzajú do gélového stavu. To zabraňuje správnej funkcii 

proteínov, čo vedie k zvýšenej priepustnosti membrány a zmršťovaniu bunky. Práve zvýšené 

množstvo polynenasýtených mastných kyselín pomáha membráne udržať svoju fluiditu 

a zabrániť úniku látok membránou. Na druhej strane, pri veľmi nízkej teplote je možné bunky 

uchovať po dlhú dobu v nezmenenom stave ako napríklad v tekutom dusíku (-196 °C). Úspešná 

kryoprezervácia a prežitie zamrznutých kvasiniek závisí na mnohých genetických a 

fyziologických faktoroch ako aj na miere zmrazovania či prítomnosti kryoprotektívnych látok 

[21, 39, 40].  

2.2.3.2 Osmotický stres 

Ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim rast a funkciu kvasiniek je osmotický stres. 

Zmena koncentrácie rozpustených látok vo vonkajšom prostredí bunky vedie k zmene 

dostupnosti vody, ktorá je kľúčovým prvkom pre prežitie mikroorganizmu. Zvýšenie 

koncentrácie rozpustených látok – osmolarity, vedie k zníženiu vodného potenciálu bunky 

a naopak. Voda vždy prechádza cez semipermeabilnú membránu z prostredia s nižšou 

osmolaritou do prostredia s vyššiu osmolaritou, a teda smerom do miesta s nižším vodným 

potenciálom. Bunka, ktorá sa nachádza v médiu so zvýšenou osmolaritou, je vystavená tzv. 

hyperosmotickému stresu,  čo spôsobí odvádzanie vody von z bunky. Naopak, pri znížení 

osmolarity média dôjde k prítoku vody do bunky z prostredia, čo sa nazýva hypotonický stres. 

Mikroorganizmy si prirodzene zachovávajú mierne zvýšený osmotický tlak vo svojom 

vnútornom prostredí oproti vonkajšiemu prostrediu a táto miera napnutia sa nazýva bunkový 

turgor. Dôsledkom pôsobenia osmotického stresu na bunku dochádza k zmene morfológie 

a štruktúry. Hypertonický stres, odvádzaním vody z bunky, spôsobuje rapídne zníženie 

bunkového turgoru a zmrštenie bunky. Naopak, hypotonický stres vyvoláva nárast turgoru 

a rapídny nárast buniek [21, 38, 39].  
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Pri laboratórnej práci je osmotický stres často vyvolaný prídavkom NaCl alebo sorbitolu do 

živného média. Prídavok NaCl spôsobuje bunkám nielen osmotický stres ale aj tzv. soľný stres, 

ktorý je vyvolaný toxickými sodnými iónmi, ktoré v zvýšenej koncentrácii inhibujú veľké 

množstvo bunkových funkcií [1, 38, 39].  

2.2.3.3 Oxidačný stres 

Oxidačný stres je ďalším typom chemického stresu, ktorému kvasinky musia často čeliť. Tento 

stres je vyvolaný prostredníctvom toxických produktov reaktívnych foriem kyslíka (ROS). 

Aeróbne organizmy sú bežne vystavované ROS, ktoré sú generované ako vedľajšie produkty 

metabolizmu najmä dýchania, avšak ich koncentrácia nad určitým limitom sa stáva pre 

kvasinky toxická. ROS poškodzujú množstvo molekúl zahrňujúcich nukleové kyseliny, 

proteíny a lipidy, čo môže spôsobiť až usmrtenie bunky [21, 41, 42].  

Odpoveď bunky na tento typ stresu môže byť vyvolaná niekoľkými komponentmi. 

Reaktívne formy kyslíka zahŕňajú voľné radikály, ale aj neradikálové deriváty kyslíka. Podľa 

vzniku, ROS rozlišujeme na primárne a sekundárne. Medzi primárne ROS patrí napríklad 

superoxidový anión (O2•
-) , hydroxylový radikál (OH•) či peroxid vodíka H2O2. Superoxidový 

anión vzniká väčšinou ako vedľajší produkt pri aeróbnom dýchaní prostredníctvom prestupu 

elektrónov z mitochondriálneho dýchacieho reťazca. Superoxidový anión nie je síce veľmi 

reaktívny, avšak môže priamo reagovať s proteínmi. Hydroxylový radikál je generovaný 

aktivitou superoxidového aniónu a peroxidu vodíka katalyzovanou kovovými iónmi. OH• je 

veľmi reaktívnou formou ROS, ktorá spôsobuje okamžité bunečné poškodenie. Hydroxylový 

radikál je schopný viazať vodík inej molekuly  či predať jej vlastný voľný elektrón za vzniku 

nového radikálu. Navyše, viaže sa s molekulami, ktoré vo svojej štruktúre obsahujú aromatické 

kruhy alebo aj s kovmi, a tak s nimi reaguje. Jedným z hlavných cieľov hydroxylového radikálu 

sú nenasýtené mastné kyseliny za vzniku toxických lipidických hydroperoxidov a lipidových 

radikálov. Peroxid vodíka je neradikálovou formou ROS a je formovaný v procese detoxikácie 

superoxidového aniónu alebo aj počas oxidácie mastných kyselín, oxidačnými reakciami alebo 

aj pri procese proteínového zbaľovania. Peroxid vodíka je vysoko priepustný, a teda relatívne 

jednoducho prechádza cez cytoplazmatickú membránu k všetkým bunečným komponentom. 

Hoci je relatívne nereaktívny, reaguje s reaktívnymi molekulami za vzniku veľmi reaktívneho 

hydroxylového radikálu. Sekundárne ROS vznikajú aktivitou primárnych ROS [41, 42, 43, 44]. 

2.2.3.4 Nutričný stres 

Veľmi častým stresom, ktorému sú kvasinky vystavované je nutričný stres. Ako už bolo vyššie 

spomenuté, kvasinky pre svoj optimálny rast a fungovanie vyžadujú komplex živín 

zahŕňajúcich zdroj uhlíka, dusíka, fosforu, síry a ďalších prvkov. Najčastejšie je nutričný stres 

vyvolaný nedostatkom zdroja uhlíka alebo dusíka, menej často je spôsobený limitáciou inými 

prvkami ako síra či fosfor. Zníženie dostupnosti jedného substrátu je často kompenzované 

utilizáciou iného substrátu [21, 45, 46, 47].  

Avšak kvasinky majú schopnosť adaptácie na nepriaznivé podmienky vzniknuté znížením 

dostupnosti esenciálnych nutrientov zapojením alternatívnych mechanizmov v závislosti na 

konkrétnych nutričných podmienkach. Nutričný stres indukuje zastavenie proliferácie buniek a 

prechod kvasiniek do stacionárnej fáze rastu. Stacionárna fáza je charakteristická nielen 

zastavením bunkovej proliferácie, ale aj zmenou štruktúry bunky, zmenou kompozície 
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bunkovej membrány alebo zmenou obsahu zastúpených bunkových makromolekúl. Limitácia 

dusíkom často vedie k  ukladaniu sacharidov a lipidov a naopak k poklesu proteínov v bunke. 

Nutričný stres spôsobený veľmi nízkou dostupnosťou uhlíka spojený s absenciou zdroju dusíka 

často indukuje bunku k sporulácii. Hlavným cieľom všetkých týchto bunkových mechanizmov 

je ochrana pred nepriaznivým prostredím a prežitie fázy hladovania až do doby, kým sa 

nedostanú do prostredia s optimálnymi podmienkami [45, 46, 47]. 

 

2.3 Lipidy 

Názvom lipidy sa označuje rôznorodá skupina základných biomolekúl prítomných v živých 

organizmoch. Táto skupina látok je dobre rozpustná v organických rozpúšťadlách a naopak 

nerozpustná vo vode. Lipidy sú produktmi primárneho metabolizmu, avšak niektoré si človek 

nedokáže syntetizovať sám ako napríklad esenciálne mastné kyseliny či lipofilné vitamíny, 

preto je nutné ich exogénne prijímať v potrave. Lipidy zastávajú v biologických systémoch 

viacero dôležitých funkcií. Sú významným zdrojom energie, takisto aj dôležitým stavebným 

prvkom membrán, kde sa nachádzajú vo forme fosfolipidov, glykolipidov či cholesterolu a tiež 

slúžia aj ako izolátory tepla vďaka svojím izolačným vlastnostiam. Niektoré lipidy sa vyznačujú 

signálnou funkciou alebo môžu slúžiť ako kofaktory niektorých enzymatických reakcií [48]. 

2.3.1 Štruktúra lipidov 

Štruktúrne sú lipidy prírodnými derivátmi vyšších alifatických monokarboxylových kyselín 

s dlhým reťazcom obsahujúcim 4 až 24 uhlíkov, zvyčajne sú to estery s alkoholmi alebo ich 

deriváty. V prírode sa nachádza viac než 50 rôznych druhov týchto monokarboxylových kyselín 

nazývaných mastné kyseliny (MK). Mastné kyseliny môžeme rozdeliť podľa počtu uhlíkatých 

dvojitých väzieb na nasýtené a nenasýtené. Nasýtené obsahujú vo svojej štruktúre zásadne len 

jednoduché väzby medzi uhlíkmi. Na druhej strane, nenasýtené MK sú charakteristické jednou 

dvojitou väzbou (mononenasýtené MK) alebo viacerými dvojitými väzbami (polynenasýtené 

MK). Dvojité väzby nenasýtených MK sú vždy izolované a nachádzajú sa v konfigurácii cis. 

Druhou základnou zložkou lipidov sú esterovo viazané alkoholy. Najbežnejšie vyskytujúci sa 

alkohol v lipidoch je glycerol, menej často alkohol sfingosin, poprípade lipidy môžu obsahovať 

aj druhý alkohol [48, 49, 50].  

Lipidy možno rozdeliť do dvoch základných skupín – lipidy jednoduché a lipidy zložené. 

Jednoduché lipidy sú chemicky estery vyšších mastných kyselín a vyšších alkoholov. Do tejto 

skupiny radíme acylglyceroly (oleje a tuky) a vosky. Acylglyceroly, ktoré sú vlastne estery MK 

s glycerolom, tvoria najpočetnejšiu skupinu lipidov v živých organizmoch a predstavujú hlavnú 

zložku rezervného tuku. Druhú skupinu tvoria zložené lipidy, do ktorých radíme acylglyceroly 

s jednou esterovou väzbou esterifikovanou inou kyselinou. Zložené lipidy navyše obsahujú vo 

svojej štruktúre kovalentne alebo nekovalentne viazané iné zlúčeniny ako napríklad sacharidy, 

alkoholy alebo iné látky, ktoré im dodávajú amfifilný charakter. Do tejto skupiny patria 

napríklad fosfolipidy či glykolipidy [48, 49, 50].  
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2.3.2 Metabolizmus lipidov 

Počiatočnou látkou potrebnou pre biosyntézu mastných kyselín je acetyl-CoA. Mechanizmus 

biosyntézy MK vedie k finálnemu predĺženiu uhlíkového reťazca vstupujúceho acetyl-CoA 

o dva uhlíky.  V prvom kroku biosyntézy je jedna molekula acetyl-CoA prevedená na acetyl-

ACP pôsobením enzýmu acetyl-CoA-transacetylasa a je naviazaná na cysteinový zbytok 

enzymatického komplexu syntézy mastných kyselín (FAS komplex). Druhá molekula acetyl-

CoA je pomocou enzýmu acetyl-CoA-karboxylasa predĺžená o jeden uhlík, pričom vzniká 

malonyl-CoA prevedený na malonyl-ACP. Malonyl-ACP je pripojený na FAS komplex, kde 

jeho kondenzáciou s acetyl-ACP a následnou dekarboxyláciou za účasti β-oxoacyl-ACPsyntasy 

vzniká acetoacetyl-ACP. Ďalej je acetoacetyl-ACP podrobený redukcii za pomoci β-ketoacyl-

ACP-reduktasy na β-hydroxybutyryl-ACP, ktorý je ďalej dehydratovaný za účasti β-

hydroxyacyl-dehydrogenasy na α,β-trans-butenoyl-ACP. Finálny krok biosyntézy je 

katalyzovaný enzýmom enoyl-α,β-reduktasa, pričom dochádza k redukcii α,β-trans-butenoyl-

ACP na butyryl-ACP. Pri syntéze kyseliny palmitovej, ktorá je tvorená 16C reťazcom, je tento 

mechanizmus opakovaný šesťkrát za vzniku palmitoyl-ACP, ktorý je ďalej hydratovaný za 

účinku palmitoylesterasy a vyštepený z FAS komplexu. Takto vzniknutá kyselina palmitová 

môže byť ďalej enzymatickými reakciami prevedená na iné druhy mastných kyselín [48, 49, 

50]. 
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Obrázok 2: Mechanizmus biosyntézy mastných kyselín [49] 

K vzniku triacylglycerolu predchádza esterifikácia glycerolu s mastnými kyselinami. Glycerol-

3-fosfát a dihydroxyacetonfosfát, ktoré sú aktívnymi formami glycerolu, sú získavané najmä 

z glykolýzy sacharidov. Esterifikácia glycerol-3-fosfátu s prvou MK vedia k vzniku 

lysofosfatidovej kyseliny, ktorá je ďalej esterifikovaná ďalšiou mastnou kyselinou na 

fosfatidovú kyselinu. Následne je fosfatidová kyselina podrobená sledu enzymatických reakcií 

za vzniku zložených lipidov alebo môže byť štiepená fosfatasou za vzniku diacylglycerolu, 

ktorý môže byť esterifikovaný ďalšiou mastnou kyselinou za vzniku triacylglycerolu. Všetky 

esterifikačné reakcie sú katalyzované acyltransferasami [48, 49, 50]. 
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Obrázok 3: Mechanizmus biosyntéza triacylglycerolov [49] 

2.3.3 Mikrobiálna produkcia lipidov  

V posledných rokoch sa pozornosť biotechnologického priemyslu stále viac upriamuje 

na mikrobiálnu produkciu lipidov. Tento záujem je  úzko spätý so stále vzrastajúcim dopytom 

po biopalive, ktoré je produkované z obnoviteľných zdrojov a je ekologicky prijateľnejšou 

alternatívou v porovnaní s konvenčne využívanými automobilovými palivami. Avšak ako zdroj 

biopaliva sa v  súčasnosti najčastejšie využívajú rastlinné lipidy, čo viedlo k rapídnemu 

zvýšeniu cien potravín. Práve mikrobiálna produkcia lipidov sa javí ako atraktívna alternatíva 

v porovnaní s rastlinným zdrojom. Lipidy vyprodukované prostredníctvom mikroorganizmov 
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tzv. oleogénnych mikroorganizmov sa označujú ako „single-cell oils“. Významná je takisto 

schopnosť týchto mikroorganizmov využívať k produkcii lipidov odpadné substráty z rôznych 

priemyselných výrob, najmä potravinárskeho a poľnohospodárskeho priemyslu. Popri 

automobilovom priemysle, je o mikrobiálnu produkciu lipidov osobitý záujem aj vďaka 

schopnosti mikroorganizmov syntetizovať aj také lipidy, ktoré obsahujú polynenastené mastné 

kyseliny, ktoré majú veľký význam v medicínskom a dietárskom priemysle alebo aj lipidy, 

ktorých zloženie je podobné tým, ktoré sú obsiahnuté v kakaovom masle.  Navyše, mikrobiálne 

lipidy môžu byť použité ako zdroj lipidov v procese výroby detergentov, mydiel, plastov, farieb 

a prísad pre kozmetický priemysel [16, 51, 52, 53, 54, 55]. 

2.3.4 Produkcia lipidov kvasinkami  

Oleogénne kvasinky sú organizmy definované schopnosťou akumulovať lipidy, ktoré 

predstavujú značnú časť (20 – 70 %) ich celkovej bunečnej hmoty. Produkcia lipidov 

kvasinkami je zvyčajne podmienená limitáciou jedným z esenciálnych nutrientov, zatiaľ čo 

prítomnosť  uhlíkového zdroja je v prebytku. Za najčastejší faktor, ktorý spúšťa syntézu 

mikrobiálnych lipidov, je považovaná limitácia dusíkom, avšak síra, fosfor alebo zinok môžu 

byť tiež týmto limitujúcim faktorom [53, 56]. 

Dusík je esenciálna zložka potrebná na syntézu proteínov a nukleových kyselín. Po 

vyčerpaní dusíka obsiahnutého v médiu, dochádza k zastaveniu syntézy proteínov, nukleových 

kyselín a tiež k spomaleniu rastu mikroorganizmu. Za týchto podmienok, dochádza 

k akumulácii kyseliny citrónovej a citrát je následne využitý ako prekurzor pre syntézu lipidov. 

Nedostatok dusíka spôsobí zvýšenie aktivity AMP-deaminasy – enzýmu, ktorý katalyzuje 

štiepenie  AMP za vzniku IMP a amoniaku, čo vedie k zníženiu koncentrácie AMP 

v mitochondriách. AMP je aktivátorom enzýmu isocitrátdehydrogenasy, ktorý katalyzuje 

dekarboxyláciu isocitrátu a v prípade jej poklesu nie je isocitrát ďalej metabolizovaný 

v Krebsovom cykle, ale je konvertovaný na citrát enzýmom akonitasa, ktorý sa akumuluje 

v mitochondriách. Ten je ďalej transportovaný do cytoplazmy a štiepený na acetyl-CoA 

a oxalacetátát za katalýzy ATP-citrátlyasy. Toto vedie k zásobám acetyl-CoA, ktorý je 

kľúčovým na syntézu lipidov. K tvorbe lipidov je potrebný aj dostatok NADPH ako redukčné 

činidlo, ktoré je tvorené dekarboxyláciou malátu vzniknutého z oxalacetátu za vzniku pyruvátu. 

Takisto môže byť NADPH dodávané aj z pentózového cyklu [21, 52, 56, 57, 58].  
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Obrázok 4: Biosyntéza triacylglycerolov u oleogénných kvasiniek [58] 

 

Lipidy produkované oleogénnymi mikroorganizmami sú prevažne zložené 

z triacylglycerolov (TAG) a majú jedinečnú kompozícia mastných kyselín, ktorá je podmienená 

najmä použitým druhom kultivačného substrátu, kultivačnými podmienkami a použitým 

druhom mikroorganizmu. Napriek tomu, väčšinou majoritné zastúpenie majú hlavne C16 a C18 

mastné kyseliny. Oleogénne kvasinky sú schopné utilizovať širokú škálu rôznych substrátov 

ako sú čisté cukry, odpadové materiály bohaté na cukor, lignocelulóza, glycerol získaný pri 

procese výroby bionafty či odpady z potravinárskeho priemyslu [21, 55, 57]. 

Medzi  významné oleogenné mikroorgaznimy patria napríklad rody Mortierella, 

Crypthecodinium, Schizochytrium, Cryptococcus, Cunninghamella a Yarrowia  [21, 54, 57, 58, 

59].  
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2.3.5 Produkcia a regulácia produkcie lipidov rodom Metschnikowia 

Kvasinky rodu Metschnikowia sú známe najmä vďaka svojmu antimikrobiálnemu potenciálu. 

Avšak už okolo roku 1970  bola demonštrovaná prítomnosť jednotlivých olejových kvapiek 

v bunkách týchto kvasiniek, avšak detailnejšia analýza a kvantifikácia týchto olejových 

kvapiek nebola prevedená. Bunky kvasinky M. pulcherrima, charakteristické sférickým 

tvarom, tenkou stenou a kvapkou lipidu, boli definované ako „pulcherrimické“ bunky. 

Pulcherrimické bunky sú pravdepodobne prechodom medzi vegetatívnou bunkou a spórou, kde 

práve lipid poskytuje energiu na tvorbu asiek [60]. Ale až v posledných rokoch bolo preukázané 

na základe experimentálnych štúdii, že manipuláciou kultivačných podmienok a tiež použitím 

rôznych kultivačných substrátov je možné dosiahnuť zvýšenej produkcie lipidov u kvasinky 

Metschnikowia pulcherrima a táto kvasinka bola definovaná ako oleogénna [16, 17, 18, 61]. 

Na základe experimentálnej štúdie bolo zistené, že jedným z faktorom, ktorý výrazne 

ovplyvňuje nielen výťažok biomasy, ale aj produkciu lipidov, je teplota. Bolo preukázané, že 

zvýšenú akumuláciu lipidov pozitívne ovplyvňuje nižšia teplota v porovnaní s laboratórnou 

teplotou. Tento fakt sa javí ako výhodný aj z hľadiska sterility, nakoľko nižšie teploty nie sú 

optimálne  pre rast väčšiny mikroorganizmov, najmä baktérii. Kvasinky rodu Metschnikowia 

sú schopné rastu na nízkom pH v rozmedzí hodnôt 3 až 5, čo rovnako znižuje riziko 

kontaminácie. Kultivácia tejto kvasinky a následná produkcia lipidov bola tiež prevádzaná za 

nesterilných podmienok, v otvorenom kultivačnom tanku, kde nedošlo k žiadnej kontaminácii 

kultúry. Práve tento fakt zvyšuje atraktivitu kvasinky Metschnikowia pulcherrima a jej použitie 

v biotechnologickej produkcii lipidov, keďže by sa týmto výrazne znížila cena procesu [16]. 

Metschnikowia pulcherrima preukázala schopnosť utilizovať rozličné zdroje uhlíka ako aj 

vysokú flexibilitu pri kultivácii s rôznymi typmi zdrojov a koncentrácií dusíka, síry 

a mikronutrientov (Zn, Fe, Mn), kde variácie typov či množstiev týchto kľúčových živín 

nespôsobili radikálne zníženie biomasy v porovnaní s optimálnym médiom. Takisto bola 

schopná rastu a súčasnej syntézy lipidov aj na médiu bez prídavku kvasinkového extraktu či 

vitamínov s podobným výťažkom produktu ako aj s použitím týchto zlúčenín [16].  

Analýza lipidov vyprodukovaných kvasinkami Metschnikowia sp. ukázala majoritné 

zastúpenie  kyseliny palmitovej, palmitoolejovej, steárovej a olejovej a v nižšej miere linolovej 

kyseliny. Zastúpenie nasýtených a mononenasýtených kyselín C16 a C18, podobné olejom 

používaným ako surovina pre výrobu bionafty, poukázujú na potenciál kvasinek rodu 

Metschnikowia v procese výroby bionafty. Navyše, prítomnosť polynenasýtených mastných 

kyselín indikuje možnosť aplikácie tejto kvasinky v potravinárskom, kozmetickom 

a farmaceutickom priemysle [16, 17]. 

2.4 Metodické postupy 

2.4.1 Extrakcia 

Z fyzikálneho hľadiska je extrakcia definovaná ako proces prechodu jednej zložky fázovým 

rozhraním medzi dvoma navzájom nemiesiteľnými fázami. Z hľadiska skupenstva týchto fáz je 

mnoho typov extrakcií ako napríklad kombinácie fáz tuhá-kvapalná, tuhá-plynná, kvapalná-

kvapalná, kvapalná-plynná a iné. Avšak laboratórne sa najčastejšie využíva extrakcia medzi 

dvoma kvapalinami alebo kvapalnou a tuhou fázou. Hlavným cieľom extrakcie je dosiahnutie 
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izolácie určitej zložky od matrice vzorky alebo od zložiek rušivých pri ďalšom stanovení, 

odstránenie inerferujúcich zložiek alebo prípadne skoncentrovanie zložiek [62, 63].   

Cieľ extrakcie lipidov je totožný s ostatnými extrakčnými procesmi, a teda kvantitatívne 

izolovať všetky lipidy obsiahnuté vo vzorke a separovať ich od ostatných prítomných 

elementov ako sú proteíny, polysacharidy alebo malé, vo vode nerozpustné molekuly. 

V súčasnosti najčastejšie využívanou extrakciou lipidov je tzv. extrakcia podľa Folche, ktorá 

bola vyvinutá práve pre izoláciu lipidov z biologických systémov. Základom tejto extrakcie je 

využívanie zmesi chloroform a metanol v pomere 2:1, do ktorého sú lipidy extrahované 

a rozpustené. Dvojfázový systém vzniká pridaním vody alebo soľného roztoku, kam 

prechádzajú všetky nelipidické, polárne látky aj metanol a extrahované lipidy sa nachádzajú 

v spodnej chloroformovej fáze [64, 65, 66]. 

2.4.2 Transesterifikácia 

Z hľadiska organickej chémie termín transesterifikácia pomenováva dôležitú skupinu 

organických reakcií, pri ktorej dochádza k transformácii jedného esteru na iný ester 

prostredníctvom výmeny uhľovodíkového reťazca R2 esteru s uhľovodíkovým reťazcom R1 

alkoholu. Podmienkou reakcie je prítomnosť katalyzátora, ktorým môže byť kyselina, báza 

alebo aj enzým, najčastejšie lipázy. Kyselina katalyzuje reakciu odovzdaním protónu 

karbonylovej skupine, čím vzniká elektrofil. Naopak, pri bázickej katalýze dochádza 

k odstráneniu protónu z alkoholu za vzniku nukleofilu [67, 68, 69]. 

 

 

Obrázok 5: a) Bázicky katalyzovaná transesterifikácia b)Kyslo katalyzovaná transesterifikácia  [69] 
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2.4.3 Plynová chromatografia (GC) 

Plynová chromatografia je primárne určená na analýzu látok s nízkym bodom varu a polárnych 

látok. Keďže sa analyzovaná látka musí v priebehu separácie nachádzať v plynom skupenstve, 

nie je možné analyzovať látky s vysokým bodom varu. Avšak vďaka chemickej derivátizácii je 

možné takéto látky previesť na látky s nižším bodom varu alebo polárne látky na nepolárne 

a tak umožniť ich analýzu prostredníctvom GC ako napríklad transformácia MK na ich 

odpovedajúce methylestery ale aj mnoho ďalších. Plynová chromatografia má veľmi široké 

uplatnenie v rôznych odvetviach ako aj v potravinárskom, kozmetickom odvetí či pri analýze 

životného prostredia alebo klinickej analýze [62, 71, 72, 73, 74]. 

2.4.3.1 Základný princíp plynovej chromatografie 

Plynová chromatografia je definovaná ako analytická metóda, ktorá je založená na separácii 

jednotlivých zložiek obsiahnutých v zmesi vzorky s cieľom získať informácie o ich 

molekulárnej štruktúre a koncentrácii. Separácia je založená na rozdeľovaní zložiek vzorky  

medzi dve navzájom nemiesiteľné fázy, pričom jedna je fázou pohyblivou – mobilná fáza 

a druhá nepohyblivou – stacionárna fáza. Mobilnou fázou je v plynovej chromatografii 

spravidla plyn. Naopak, stacionárna fáza môže byť pevná látka alebo aj kvapalina. Na základe 

typu stacionárnej fáze môžeme plynovú chromatografiu rozdeliť na plynovú adsorpčnú 

chromatografiu (GSC) alebo plynovú rozdeľovaciu chromatografiu (GLC) [62, 71, 72, 73, 74]. 

Vzorka je pri vstupe do systému odparená a unášaná kolónou v prúde mobilnej fáze a z tohto 

dôvodu sa mobilná fáza v GC označuje ako nosný plyn. V kolóne dochádza k separácii 

analyzovanej vzorky na základe jej interakcii so stacionárnou fázou. Z čoho vyplýva, že zložky, 

ktoré majú väčšiu afinitu k stacionárnej fáze sú z kolóny eluované ako posledné a naopak 

zložky, ktoré so stacionárnou fázou vôbec neinteragujú opustia kolónu ako prvé spoločne 

s nosným plynom. A teda, zlúčeniny s rozdielnymi fyzikálnymi aj chemickými vlastnosťami sa 

dostanú na detektor v rozličných časoch, čo umožňuje ich separáciu [62, 71, 72, 73, 74]. 

Ako zdroj plynu sa využíva dusík, vodík, hélium alebo argón. Medzi požiadavky na nosný 

plyn patrí inertnosť, netoxicita a nízka cena. Výber nosného plynu je často podmienený druhom 

použitej kolóny a detektora. Nosný plyn je privádzaný z tlakovej fľaše a pokračuje cez 

regulačný systém, ktorého hlavnou úlohou je udržiavanie konštantného prietoku plynu. 

Analyzovaná vzorka je vnášaná na začiatok kolóny prostredníctvom temperovanej nástrekovej 

komôrky, tzv. injektora, kde dochádza k odpareniu vzorky a jej styku s nosným plynom. Nosný 

plyn unáša odparenú vzorku kolónou, pričom dochádza k separácii jednotlivých zložiek. 

Kolóny v plynovej chromatografii môžu byť náplňové alebo kapilárne. Náplňové kolóny sú 

najčastejšie dlhé 1–3 m s vnútorným priemerom 1–3 mm vyrobené z nerezovej ocele alebo 

skla. Funkciu stacionárnej fáze v náplňových kolónach zastáva buď pevný adsorbent (napr. 

silikagel, alumina) alebo inertný nosič (napr. kremelina) s vrstvou kvapaliny. Kapilárne kolóny 

sú dlhšie ako náplňové s dĺžkou približne 15–60 m a s priemerom 0,1–0,6 mm. Ako materiál 

týchto kolón sa najčastejšie využíva tavený kremeň a sú obalené vrstvou polyamidu, ktorá 

odstraňuje krehkosť kremeňa. Vnútorne steny týchto kolón sú potiahnuté veľmi tenkým filmom 

stacionárnej fáze (0,25–5 μm). Hoci majú kapilárne kolóny nižšiu kapacitu ako kolóny 

náplňové, vďaka veľkému pomeru dĺžky a priemeru kolóny vytvárajú veľkú separačnú plochu, 

čo zabezpečuje vysokú separačnú účinnosť. Kolóna, poprípade aj injektor, je vložená 

v termostate, ktorý udržuje konštantnú teplotu. Optimum teploty záleží na bode varu 
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separovaných zložiek. Nosný plyn so vzorkou prechádzajú kolónou až k detektoru, ktorý 

reaguje na zmeny zloženia prúdiaceho nosného plynu a prevádza ich na elektrický signál. 

Medzi najvyužívanejšie detektory patria plameňovo ionizačný detektor (FID), tepelne-

vodivostný detektor alebo detektor elektrónového záchytu [62, 71, 72, 73, 74]. 

Plameňovo-ionizačný detektor patrí k najčastejšie využívaným v plynovej chromatografii.  

Tento detektor je schopný detekcie skoro všetkých organických látok v širokom rozmedzí 

koncentrácii. Princíp tohto detektoru je založený na meraní elektrickej vodivosti plameňa 

spôsobenej spaľovaním organickej látky eluovanej z kolóny.  Detektor je tvorený horákom, do 

ktorého zo spodnej časti vstupuje nosný plyn z kolóny, prídavný dusík, vodík a vzduch. Tieto 

plyny sa zmiešajú a postupujú do trysky horáku. V detektore sa nachádzajú dve elektródy, na 

ktoré je vložené stále jednosmerné napätie. Pri vstupe čistého nosného plynu do plameňa, 

vzniká nepatrné množstvo iónov, vodivosť plameňa je minimálna, a teda aj prúd je nízky. 

Avšak, ak sa do plameňa dostane nosný plyn obsahujúci organickú látku, jej spaľovaním 

dochádza k vzniku iónov a elektrónov, čím sa zvyšuje vodivosť plameňa, a teda sa zvyšuje aj 

prúd. Odozva detektoru je priamo úmerná koncentrácii látky  [62, 71].  

Výsledným grafickým znázornením závislosti signálu detektoru na čase sa nazýva 

chromatogram. Jednotlivé zložky vzorky strávia v kolóne určitý čas v závislosti na ich afinite 

k stacionárnej fáze a tento čas je definovaný ako retenčný čas tR. Retenčný čas možno 

charakterizovať súčtom časov, ktorý daná zložka sa zdrží v mobilnej fáze – mŕtvy retenčný čas 

tM a v stacionárnej fáze – redukovaný retenčný čas t´M.  Chromatogram obsahuje elučné krivky 

tzv. píky, ktoré charakterizujú jednotlivé separované zložky. Poloha píku odpovedá identite 

látky na základe charakteristických retenčných časov a plocha píku je úmerná koncentrácii 

látky [62, 71, 72, 73, 74]. 

 

 

 

Obrázok 6: Popis chromatogramu [62] 

 

2.4.4 Ramanova spektroskopia 

Ramanova spektroskopia je univerzálna metóda určená na analýzu širokej škály vzoriek 

pevného, kvapalného aj plynného skupenstva a taktiež sa využíva pri analýze biologických 

systémov či rôznych povrchov. V praxi sa Ramanova spektroskopia uplatňuje v rôznych 
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odvetviach ako aj napríklad vo forenznej chémii, farmaceutickom priemysle, biológii, lekárstve 

či geochémii. V neposlednom rade sa táto technika používa na sledovanie rôznych 

komponentov buniek, tkanív alebo mikroorganizmov. Medzi unikátne prednosti tejto techniky 

bezpochyby patrí jej veľmi rýchla bezkontaktná a nedeštruktívna analýza a takisto žiadna, 

poprípade minimálna potreba úpravy vzorky [75, 76, 77].  

2.4.4.1 Princíp Ramanovej spektroskopie  

Ramanova spektroskopia je založená na meraní rozptýleného svetla, ktoré vzniká 

interakciou dopadajúceho monochromatického žiarenia s molekulami vzorky. Pri dopade 

žiarenia na vzorku, väčšina zrážok fotónov s molekulami vzorky je pružných, čo znamená, že 

nedochádza k zmene ich energie, čo sa označuje ako Rayleigov efekt. Menšia časť týchto 

zrážok je nepružných, na ktorých existencii je založená aj Ramanova spektroskopia. Pri 

nepružných zrážkach tzv. neelastickom rozptyle, rozptýlený fotón má rozdielnu energiu od 

fotónu pôvodného, pričom tento rozdiel odpovedá niektorému z vibračných energetických 

prechodov v molekule a tento jav je definovaný ako Ramanov efekt. Tento neelastický rozptyl 

spôsobuje prechod molekuly do excitovaného stavu a ak sa molekula excitovaná zo základného 

elektrónového a vibračného stavu vracia do niektorého z vyšších stavov prostredníctvom 

vyžiarenia energie, táto energia má menšie vlnočty ako pôvodne absorbované žiarenie. 

Prostredníctvom tohto javu vznikajú tzv. Stokesové čiary Ramanovho spektra. Ramanove 

spektrum predstavuje závislosť intenzity Ramanovho rozptylu (os y) na vlnočte Ramanovho 

posunu (os x). Intenzita je úmerná zmene polarizovatelnosti molekuly, ktorá je podmienkou 

aktivity v Ramanovom spektre. Hodnoty Ramanovho posunu sú charakteristické pre štruktúru 

molekúl [75, 76, 77]. 

Keďže Ramanov rozptyl je veľmi slabý, teda žiarenie musí byť veľmi intenzívne, 

najčastejšie sa ako zdroj žiarenia v Ramanovej spektrometrii využívajú rôzne typy laserov, 

ktoré pokrývajú viditeľnú, blízku infračervenú, poprípade aj ultrafialovú oblasť.  Spektrometry 

sa využívajú disperzné alebo aj spektrometry s Fourierovou transformáciou [75].  

 

 

Obrázok 7: Ramanov spektrometer  

 

2.4.5 FLIM  

FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy) sa zaraďuje medzi zobrazovacie techniky 

v konfokálnej mikroskopii. Obraz získaný prostredníctvom FLIM je založený na rozdielnom 
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čase návratu jednotlivých fluorofórov vo vzorku do základného stavu zo stavu excitovaného. 

Priemerná doba, ktorú molekula strávi v excitovanom stave a emisiou fotónu predtým ako sa 

vráti do základného stavu, je definovaná ako doba života fluorescencie a je charakteristická pre 

každý fluorofór a jeho prostredie. Doba života fluorescencie nezávisí na koncentrácii 

fluorofóru, absorpcii alebo hrúbke vzorku, fotovybielovaní a intenzite excitácie. Takisto ani 

intenzita použitého laseru či zosilnenie detektoru nemá na dobu života fluorescencie vplyv. Na 

druhej strane, doba života fluorescencie je silno ovplyvňovaná vonkajším prostredím ako 

napríklad teplotou, koncentráciou iónov, pH prostredím, štruktúrou molekúl a ich vzájomnými 

väzbami. Získaný obraz teda zobrazuje priestorové usporiadanie flurofórov vo vzorku na 

základe rôznych dôb života a poskytuje informácie o ich prostredí. Táto technika má široké 

uplatnenie v rôznych oblastiach. Využíva sa napríklad na sledovanie a vizualizáciu bunečných 

komponent a prostredia ako napríklad pH, koncentrácia vápnikových či chloridových iónov 

[78, 79, 80]. 

 

2.4.6 Pulzná gélová elektroforéza 

Konvenčná gélová elektroforéza je založená na priamočiarom pohybe molekúl DNA v géle 

smerom od katódy k anóde, pričom ich rýchlosť pohybu je závislá na ich veľkosti. To znamená, 

že menšie molekuly rýchlejšie putujú gélom než väčšie, čo umožňuje ich separáciu. Tento typ 

elektroforézy dokáže separovať DNA fragmenty s veľkosťou do 20 kb. Na separáciu väčších 

molekúl môže byť využívaná pulzná gélová elektroforéza (PFGE), ktorá je schopná rozdeliť 

molekuly DNA s dĺžkou reťazca do 10 Mb [81, 82].  

Hoci je táto technika považovanú za jednu z najzložitejších techník analýzy DNA, PFGE má 

široké uplatnenie v analýze genómu živých organizmov zahŕňajúcich mikroorganizmy, 

rastliny, živočíchy či ľudí.  PFGE je možné aplikovať na analýzu genómu k určeniu počtu 

a veľkosti chromozómov či na vytváranie genetických máp chromozómov. Ďalej sa využíva na 

identifikáciu a charakterizáciu jednotlivých mikroorganizmov, najmä patogénnych a 

priemyselne využívaných. Táto technika je tiež veľmi využívaná aj pri príprave geneticky 

modifikovaných potravín [81, 83, 84]. 

2.4.6.1 Princíp pulznej gelovej elektroforézy 

U techniky PFGE sa analyzovaná DNA v agarózovom géle nepohybuje jednosmerne, ale 

periodicky mení smer aplikovaním dvoch alebo viacerých elektrických polí v pravidelných 

časových intervaloch – pulzoch. Keď je aplikované prvé elektrické pole na gél, DNA molekuly 

začnú migrovať v smere elektrického poľa. V určitom časovom intervale je prvé elektrické pole 

deaktivované a druhé pole je aplikované v 90–180° uhle k prvému poľu. Týmto sú molekuly 

DNA nútené zmeniť smer migrácie v smere druhého elektrického pola. Avšak molekuly 

potrebujú najprv zmeniť svoju orientáciu a až následne sa začnú pohybovať gélom v smere 

druhého poľa. Čas, ktorý je potrebný na túto reorientáciu je závislý na veľkosti molekúl. Väčšie 

DNA molekuly potrebujú dlhší čas na reorientáciu v porovnaní s menšími molekulami, a teda 

ich migrácia v géle je pomalšia vďaka čomu je možná ich separácia. Prístroj určený pre pulznú 

gélovú elektroforéza je tvorený dvoma alebo viacerými pármi elektród uloženými okolo dosky 

s gélom, na ktoré sú postupne privádzané napäťové pulzy.  Na základe analyzovanej vzorky 
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prebieha elektroforetická analýza pri rôznych podmienok ako je doba separácie, pulzný čas, 

veľkosť napätia, koncentrácia gélu a pufru [81, 82]. 

 

 

Obrázok 8: PFGE aparatúra 
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3 CIEĽ PRÁCE 

Cieľom predloženej diplomovej práce zameranej na štúdium produkcie lipidických látok 

z odpadných substrátov pomocou kvasiniek rodu Metschnikowia je riešenie nasledujúcich 

čiastkových úloh: 

- prehľadná rešerš mikrobiálnych producentov významných lipidov, štruktúra, funkcia 

a priemyslové využitie lipidických látok 

- optimalizácia produkcie lipidických látok vybranými kvasinkami rodu Metschnikowia 

modifikáciou kultivačného média, využitie vybraných typov odpadných substrátov ku 

kultivácii 

- analýza metabolitov inštrumentálnymi technikami  
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4 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

4.1 Použité chemikálie a materiály 

4.1.1 Chemikálie použité na kultiváciu kvasiniek  

Bakteriologický agar, Himedia (India)  

Chlorid sodný p.a., Lachema (ČR) 

Chlorid vápenatý dihydrát p.a., Lachema (ČR) 

Chlorid železitý, Katedra analytické Farmaceutické fakulty UK (SR) 

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

D-galaktóza, Himedia (India) 

D-mannitol, Sigma – Aldrich (SRN) 

D-manóza, Sigma – Aldrich (SRN) 

D-xylóza, Serva (SRN) 

L-arabinóza, Sigma – Aldrich (SRN) 

L-ramnóza, Sigma – Aldrich (SRN) 

Laktóza, Lach-Ner s.r.o. (ČR) 

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

Glycerol, Sigma – Aldrich (SRN) 

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

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

Kvasničný autolyzát, Himedia (India) 

Sacharóza p.a., Lach-Ner s.r.o. (ČR) 

Síran amonný p.a., Lachema (ČR) 

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

Síran horečnatý heptahydrát p.a., Lach-Ner s.r.o. (ČR) 

Síran meďnatý pentahydrát p.a., Lach-Ner s.r.o. (ČR) 

Síran zinočnatý heptahydrát p.a., Lachema (ČR) 

Pepton aus Casein, Roth (SRN) 

Odpadný živočíšny tuk, NorskProtein Company (NO) 

4.1.2 Chemikálie použité na extrakciu lipidov a pre GC 

Chloroform pre HPLC, VWR Chemicals (FR) 

Chloroform p.a., Sigma – VWR Chemicals (FR) 

Metanol p.a., Lach-Ner s.r.o. (ČR) 

Metanol pre HPLC, Lach-Ner s.r.o. (ČR) 

Kyselina sírová 96%, p.a., Penta (ČR) 

Kyselina heptadekánová,  Sigma – Aldrich (SRN) 

Hydroxid sodný, Lach-Ner s.r.o. (ČR) 

4.1.3 Chemikálie použité na izoláciu DNA a  PFGE analýzu  

Agaróza low melting , Serva (SRN) 

Agaróza Premium, Serva (SRN) 

Beta-merkaptoethanol, Serva (SRN) 
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Cell Lytic Y, Sigma-Aldrich (SRN) 

Chelaton 3 (EDTA) p. a, Lachema (ČR) 

Ethidium bromid, Serva (SRN) 

Kyselina boritá, Chemapol (ČR) 

Lytikáza, Sigma-Aldrich (SRN) 

N-laurylsarcosine, Sigma-Aldrich (SRN) 

Proteináza K, Sigma-Aldrich (SRN) 

Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS), Penta (ČR) 

Yeast Chromosome PFG Marker, BioLabs (USA), Saccharomyces cerevisiae (16 

chromozómov , 225-1900 kb) 

CHEF DNA Size Marker, BioRad (USA), Hansenula wingei (7 chromozómov, 1,05-3,13 Mb) 

4.2 Použité prístroje a pomôcky 

4.2.1 Pomôcky pre kultiváciu kvasiniek 

Analytické váhy Boeco (SRN) 

Centrifúga U-32R, Boeco (SRN) 

Centrifúga Z36HK, Hermle Labortechnik GmbH, (SRN) 

Mikroskop L II ooA, Intraco Micro (SRN) 

GKB Color Digital CCD kamera (Taiwan) 

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

Laminárny box Aura mini (IT) 

Trepačka IKA Yellow Line (SRN) 

Chladiaci box, Guzzanti GZ19 (ČR) 

Ultrazvuk, PS0200, Powesonic s.r.o. (SK) 

4.2.2 Pomôcky pre izoláciu a analýzu lipidov  

Vortex-Genie 2, Scientific Industries (USA) 

Vakuová odparka RV 06, IKA (SRN) 

Sklenené guľôčky, Roth (DE) 

Termoblok, SBH200D, Stuart (UK)  

Plynový chromatograf TRACE GC ThermoQuest Italia S. p. A (IT)  

FID detektor 

kapilárna kolóna DB-WAX o rozmeroch 30 m x 0,32 mm x 0,5 μm 

Renishaw Invia system (UK) 

Podložné sklíčko CaF- Raman grade, Crystran (UK) 

Systém MicroTime 200, Picoquant GmbH, objektiv s vodnou imerziou Olympus UPLSAPO 

60XW 

4.2.3 Prístroje a pomôcky na izoláciou DNA a PFGE analýzu  

Centrifúga U-32R, Boeco (DE) 

Vodná lázeň, TW2 Julabo Labortechnic GmbH (SRN) 

Vortex, Labnet (USA) 

Inkubátor s trepačkou, Heidolph (SRN) 

Mikrovlnná rúra, MT1705 B Professor (CZ) 
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Trepačka, VWR Mini Shaker (FR) 

Thermostatic cooler Julabo, F12 Labortechnic GmbH, (SRN)  

Software Scion Image, Biotech (ČR)  

Transluminátor Ultra Viewer, Ultra Lum (USA) 

Zostava PFGE, Pharmacia Biotech (SWE): 

Gene Navigator, Pharmacia Biotech, (SWE) 

GN Controller, Pharmacia Biotech, (SWE) 

Programmable Power Supply, MP-500V, (SWE) 

4.3 Použité kmene kvasiniek 

Metschnikowia pulcherrima  CCY 029-002-145 

Metschnikowia pulcherrima  CCY 029-002-147 

Metschnikowia pulcherrima  CCY 029-002-149 

Metschnikowia andauensis  CCY 029-002-129 

 

V nasledujúcom texte je Metschnikowia pulcherrima CCY 029-002-145 označovaná ako 

M. pulcherrima 145, Metschnikowia pulcherrima CCY 029-002-147 ako M. pulcherrima 147, 

Metschnikowia pulcherrima CCY 029-002-149 ako M. pulcherrima 149 a Metschnikowia 

andauensis CCY 029-002-129 ako M. andauensis 129 z dôvodu lepšej prehľadnosti. 

4.4 Produkcia lipidov kvasinkami rodu Metschnikowia  

4.4.1 Kultivácia použitých kvasiniek  

Kvasinky rodu Metschnikowia patria medzi aerobné mezofilné mikroorganizmy. Podmienky 

kultivácie boli prispôsobené ich nárokom – kvasinky boli kultivované v tekutom médiu za 

neustáleho trepania. Média boli vždy sterilizované po dobu 45 minút v tlakovom hrnci 

s otvoreným ventilom.  

4.4.1.1 Inokulum 

Pre jednotlivé kmene kvasiniek bolo na počiatku kultivácie vždy pripravené jedno inokulum 

o objeme 50 ml so zložením uvedeným v Tabuľke 1. Za aseptických podmienok boli do 

každého vysterilizovaného inokula naočkované tri kličky zásobnej kultúry jednotlivých 

kmeňov kvasiniek z Petriho misiek. Kultivácia inokula prebiehala 24 hodín pri teplote 25 °C.    
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Tabuľka 1: Kultivačné médium  

Zložka Množstvo 

glukóza 20 g 

bakteriologický peptón 5 g 

kvasničný extrakt 10 g 

KH2PO4 1 g 

K2HPO4 0,2 g 

NaCl 0,1 g 

CaCl2 0,1 g 

MgSO4 0,5 g 

destilovaná voda 1000 ml 

 

4.4.1.2 Produkčné médiá  

Následne boli jednotlivé inokulá použité na zaočkovanie produkčných médií v pomere 1:5. Pre 

kultiváciu všetkých študovaných kmeňov kvasiniek boli pripravené tri série produkčných 

médií. Všetky média obsahovali rovnaké koncentrácie solí, ktoré sú uvedené v Tabuľke 2. Prvá 

séria kultivácii bola pripravená tak, aby bol zachovaný vybraný C/N pomer – 97 a 150, pričom 

ako zdroj uhlíka bola použitá glukóza alebo glycerol. Navyše boli tiež pripravené média 

s obsahom glycerolu s C/N pomerom 10 a 24. Zloženie týchto produkčných médií je uvedené 

v Tabuľke 3. Druhá séria médií obsahovala odlišné koncentrácie glycerolu  pri dvoch rôznych 

C/N pomeroch – C/N 90 (Tabuľka 4) a C/N 150 (Tabuľka 5). V tretej sérii produkčných médií 

bol ako zdroj uhlíka využitý odpadný tuk v rôznych koncentráciách, ktoré sú uvedené 

v Tabuľke 6. 

Kultivácia v produkčných médiách prebiehala 3 dni pri teplote 25 °C. Tieto média boli po 3 

dňoch premiestnené do prostredia s teplotou 15 °C, kde kultivácia pokračovala ďalších 11 dní.  

Navyše, bola pripravená duplicitná séria produkčných médií s 9% glycerolom (w/v) so 

zachovaním C/N pomeru 90 a 150 (Tabuľka 3– CN97gly, CN150gly), pričom táto séria bola 

kultivovaná celých 14 dní pri laboratórnej teplote (25 °C). 

 

Tabuľka 2: Základné zložky produkčného média 

Zložka Množstvo 

KH2PO4 7 g 

Na2HPO4 2,5 g 

MgSO4 ∙ 7H2O 1,2 g 

CaCl2∙ 6H2O 0,15 g  

ZnSO4 ∙ 7H2O 0,02 g 

destilovaná voda 1 000 ml 
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Tabuľka 3: Odlišné C:N pomery 

Označenie Zloženie (g/l) 

Glycerol Glukóza Pepton Kvasničný extrakt 

CN10 gly 30 - 5,0 10,0 

CN24 gly 90 - 5,0 10,0 

CN 97 gly 90 - 2,0 1,0 

CN150 gly 90 - 1,0 1,0 

CN97 glu - 30 0,68 0,34 

CN150 glu - 30 0,34 0,34 
 

 

Tabuľka 4: Rozdielne koncentrácie glycerolu v médiu, C/N  97 

Označenie Zloženie (g/l) 

Glycerol Peptón Kvasničný extrakt 

10%gly  CN97 100 2,3 1,0 

11%gly CN97 110 2,6 1,0 

12%gly CN97 120 2,9 1,0 

13%gly CN97  130 3,2 1,0 
 

 

Tabuľka 5: Rozdielne koncentrácie glycerolu v médiu, C/N  150 

Označenie Zloženie (g/l)  

Glycerol Peptón Kvasničný extrakt 

10%gly CN150 100 1,2 1,0 

11%gly CN150 110 1,4 1,0 

12% gly CN150 120 1,6 1,0 

13% gly CN150 130 1,8 1,0 
 

 

Tabuľka 6: Tukové médium  

Označenie Zloženie (g/l) 

Odpadný tuk Peptón Kvasničný extrakt 

1%  tuk 10 2,0 1,0 

2% tuk  20 2,0 1,0 

3% tuk 30 2,0 1,0 

4% tuk 40 2,0 1,0 

5% tuk  50 2,0 1,0 

 

4.4.2 Gravimetrické stanovenie obsahu biomasy a jej spracovanie  

Na gravimetrické stanovenie obsahu biomasy bolo odobratých 5 ml z produkčných médií, ktoré 

boli scentrifugované pri 6000 otáčkach za minútu po dobu 5 minút. Supernatant bol odliaty 

a získaný sediment buniek bol premytý destilovanou vodou a opäť scentrifugovaný. Biomasa 

bola rozsuspendovaná v 1 ml destilovanej vody a následne kvantitatívne prevedená na vopred 

zváženú kovovú misku,  umiestnená do sušiarne vyhriatej na 80°C a sušená do konštantnej 

hmotnosti. Po vysušení bola miska odvážená a z rozdielu hmotností bola získaná hmotnosť 

sušiny.  
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Ďalej bolo odliatych 40 ml produkčného média, a toto množstvo bolo scentrifugované pri 

6000 otáčkach za minútu po dobu 5 minút. Následne bol odliaty supernatant, bunky boli 

premyté destilovanou vodou a opäť scentrifugované. Nakoniec bola biomasa rozsuspendovaná 

vo fyziologickom roztoku a uchovaná v mrazničke na ďalšiu analýzu.  

4.4.3 Extrakcia lipidov 

Zmrazená vzorka obsahujúca 40 ml bola pomaly rozmrazená a scentrifugovaná pri 6000 

otáčkach za minútu po dobu 5 minút. Supernatant bol zliaty a k biomase bolo pridaných 8 ml  

roztoku chloroformu a metanolu v pomere 2:1 a 2 ml sklenených guľôčok. Takto pripravená 

vzorka bola vortexovaná pri najvyšších otáčkach po dobu 45 minút. Po ukončení vortexovania 

boli použité sklenené guľôčky opatrne zliate z roztoku a premyté 2 ml roztoku chloroformu 

a metanolu (2:1), aby sa získali prípadné lipidové zvyšky. K takto pripravenej vzorke bol 

pridaný 1 ml destilovanej vody a následne bola vzorka scentrifugovaná pri 5000 otáčkach za 

minútu po dobu 3 minút. Potom bola opatrne odobratá spodná chloroformová fáza, ktorá bola 

kvantitatívne prevedená do slzičkovej banky a umiestnená na vákuovú odparku. Po odparení 

rozpúšťadla bol odparok ochladený a rozpustený v 2 ml chloroformu pre HPLC.   

4.4.4 Transesterifikácia lipidov 

Do krymplovacej skúmavky bol napipetovaný 1 ml vzorku získaného extrakciou a 0,8 ml   

transesterifikačnej zmesi. Transesterifikačná zmes obsahovala 15%  H2SO4 v metanole pre 

HPLC a 0,5 mg/ml kyseliny heptadekánovej (interný štandard). Takto pripravené skúmavky sa 

zakrympovali a inkubovali v termobloku pri 90°C po dobu 3 hodiny. Po prebehnutí 

transesterifikácie a vychladnutí vzorky sa k je obsahu pridalo 0,5 ml 0,05M NaOH a táto zmes 

bola intenzívne pretrepaná. Po dokonalom oddelení fáz bolo odobratých 0,5 ml zo spodnej 

chloroformovej fáze a prevedených do vialky určenej na GC analýzu. Vialka sa doplnila 

pridaním 0,5 ml chloroformu pre HPLC a vzorka bola analyzovaná prostredníctvom plynovej 

chromatografie.  

4.4.5 Analýza lipidov prostredníctvom plynovej chromatografie  

Na analýzu získaných transesterifikovaných lipidov bol použitý plynový chromatograf TRACE 

GC s automatickým dávkovačom. Detekcia vzoriek prebehla plameňovo ionizačným 

detektorom. Bola použitá kapilárna kolóna DB-WAX o rozmeroch 30 m x 0,32 mm x 0,5 μm. 

Podmienky pre GC analýzu boli nasledovné:  

Objem vzorky: 1 μl. 

Teplota injektoru: 250 °C. 

Nosný plyn: dusík s prietokom 1 ml/min. 

Teplotný program: 50 °C, 1 min; 25 °C/min do 200 °C a 3 °C/min do 230 °C po dobu 30 min.  

Detektor: plameňovo-ionizačný detektor (FID), 250 °C, prietok vzduchu 350 ml/min, prietok 

vodíka 35 ml/min, make-up dusíka 30 ml/min.  

Doba analýzy: 47 min. 

Vyhodnotenie dát bolo prevedené v programe TRACE a MS Excel. Mastné kyseliny vo 

vzorkách boli identifikované na základe známych retenčných časov štandardov jednotlivých 

mastných kyselín a na základe plochy píku bolo prevedené kvantitatívne zastúpenie mastných 
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kyselín. Pre stanovenie celkovej hmotností lipidov boli použité látkové množstvá mastných 

kyselín prevedené na hmotnosť glycerolu a následne na celkový obsah lipidov vo vzorke.  

4.4.6 Analýza lipidov prostredníctvom Ramanovej spektroskopie 

Analýza produkcie lipidov v priebehu kultivácie, najmä zmeny zastúpenia nasýtených 

a nenasýtených mastných kyselín, jednotlivými analyzovanými kvasinkami bola prevedená 

prostredníctvom Ramanovej spektroskopie. Analýza bola prevedená vždy po umiestnení médií 

do chladu, v priebehu kultivácie a na konci 14 dňovej kultivácie. Z jednotlivých produkčných 

médií bolo odobraných 0,5 ml, ktoré boli scentrifugované pri 5000 otáčkach za minútu po dobu 

2 minúty. Supernatant bol zliaty, biomasa bola premytá destilovanou vodou a opäť 

scentrifugovaná. Supernatant bol opäť zliaty a získaný sediment buniek bol rozotrený na 

špeciálne CaF podložné sklíčko. Následne bola vzorka vysušená v termostate z dôvodu 

zníženia fluorescencie substrátu. Takto pripravená vzorka bola analyzovaná Ramanovým 

spektrometrom Renishaw Invia system, kde bol vždy použitý laser o vlnovej dĺžke 785 nm, 

objektív x50 a expozícia 5 až 20 sekúnd podľa kvality jednotlivých vzoriek. Získané spektrá 

boli snímané v rozsahu 700–1800 cm-1. 

4.5 Drop testy  

Na analýzu prostredníctvom drop testov bolo pre jednotlivé kmene pripravených 20 ml 

tekutého kultivačného média so zložením uvedeným v Tabuľke 1. Za sterilných podmienok 

boli do každého vysterilizovaného média naočkované dve kličky zásobnej kultúry jednotlivých 

kmeňov kvasiniek. Kultivácia médií prebiehala za neustáleho trepania pri teplote 25 °C po dobu 

24 hodín. Po ukončení kultivácie bola pripravená rada riedení kultúry jednotlivých kvasiniek 

pomocou desiatkového riedenia, tak aby bolo získané požadované riedenie, a to: 10-2, 10-3, 10-

4 a 10-5. 

4.5.1 Utilizácia uhlíkových zdrojov  

Pre sledovanie schopnosti utilizácie rôznych substrátov kvasinkami rodu Metschnikowia  

bolo pripravených osem rôznych tuhých kultivačných médií. Zloženie použitého glukózového 

média je uvedené v Tabuľke 1. Ďalšie média boli zhodné s glukózovým, avšak glukóza bola 

vždy nahradená iným uhlíkovým substrátom v rovnakej koncentrácii a týmito substrátmi boli: 

xylóza, manóza, ramnóza, arabinóza, sacharóza, laktóza, mannitol a galaktóza. Navyše všetky 

médiá obsahovali 20 g/l agaru.  

Jednotlivé sterilné média boli asepticky rozliate na Petriho misky. Po stuhnutí, bolo na každé 

médium nanesených 10 µl vopred pripravenej zriedenej rady jednotlivých kvasinkových 

kmeňov (viz. kapitola 4.5). Následne boli Petriho misky uložené do termostatu a kultivované 

po dobu 72 hodín pri teplote 28 °C a následne vizuálne analyzované.  

4.5.2 Utilizácia a produkcia lipidov na hydrolyzáte živočíšneho tuku  

4.5.2.1 Bázická hydrolýza tuku 

Navážené množstvo odpadného tuku bolo rozpustené pri 80 °C. K rozpustenému tuku bol 

pridaný  roztok KOH v 3 mol prebytku vzhľadom na množstvo tuku. Zmes bola premiešavaná 

až do vzniku emulzie sivohnedého sfarbenia. Po ochladení bola emulzia prevedená do deliacej 

nálevky. Následne bola k emulzii pridaná kyselina sírová v množstve nutnom na neutralizáciu 
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použitého hydroxidu draselného. Po rozrušení emulzie bol k nej pridaný hexán a po oddelení 

fáz bola odobratá spodná fáza, analyzovaná prostredníctvom kvapalinovej chromatografie a 

použitá na kultiváciu kvasiniek.  

4.5.2.2 Utilizácia hydrolyzátu odpadného živočíšneho tuku  

Pre jednotlivé kvasinky bolo použitých osem tuhých produkčných médií o rôznom zložení. 

Vo všetkých médiách bol použitý bázický hydrolyzát (viz. 4.5.2.1), ktorý obsahoval 15 g/l 

glycerolu. Všetky médiá obsahoval rovnaký základ solí, ktorý je uvedený v Tabuľke 7. Média 

sa líšili prídavkom rôznych koncentrácií glukózy a glycerolu do média. Zloženie všetkých 

médií je uvedené v Tabuľke 8. Jednotlivé sterilné média boli asepticky rozliate na Petriho 

misky. Po stuhnutí, bolo na každé médium nanesených 10 µl vopred pripravenej zriedenej rady 

jednotlivých kvasinkových kmeňov (viz. kapitola 4.5). Následne boli Petriho misky ponechané 

po dobu 72 hodín pri teplote 25 °C a po tejto dobe boli premiestnené do prostredia s teplotou 

15 °C, kde boli kultivované po dobu 11 dní. Vizuálna analýza rastu kvasiniek na médiách 

prebehla na 6 deň. Po uplynutí kultivácie boli vybrané kvasinkové kultúry zobrazené 

prostredníctvom metódy FLIM.  

 

Tabuľka 7: Základ solí hydrolyzátových médií – zn. základ  

Zložka Množstvo 

KH2PO4 7 g 

Na2HPO4 2,5 g 

MgSO4 ∙ 7H2O 1,2 g 

CaCl2∙ 6H2O 0,15 g  

ZnSO4 ∙ 7H2O 0,02 g 
 

 

Tabuľka 8: Hydrolyzátové médiá 

Označenie  Zloženie  

Hydrolyzát Bázický hydrolyzát + základ  

H+glu10 Bázický hydrolyzát + glukóza 10g/l + agar 20 g/l + základ 

H+glu20 Bázický hydrolyzát + glukóza 20g/l + agar 20 g/l + základ 

H+glu30 Bázický hydrolyzát + glukóza 30g/l + agar 20 g/l + základ 

H+glyc10 Bázický hydrolyzát + glycerol 10g/l + agar 20 g/l + základ 

H+glyc20 Bázický hydrolyzát + glycerol 20g/l + agar 20 g/l + základ 

H+glyc30 Bázický hydrolyzát + glycerol 30g/l + agar 20 g/l + základ 

H+glyc40 Bázický hydrolyzát + glycerol 40g/l + agar 20 g/l + základ 

 

4.5.2.3 FLIM  

Jednotlivé kmene kvasiniek kultivované na čistom hydrolyzáte, hydrolyzáte s prídavkom 20 g/l 

glukózy a 20 g/l glycerolu boli vizualizované prostredníctvom fluorescenčnej mikroskopie 

FLIM. Z uvedených Petriho misiek boli odobraté jednotlivé kultúry kvasiniek (10-3 zriedených) 

pomocou bakteriálnej kličky a rozsuspendované v 1 ml destilovanej vody. K rozsuspendovanej 

biomase bolo pridaných 10 µl Nílskej červene a vzorka bola intenzívne pretrepávaná. Takto 

pripravená vzorka bola nanesená na podložné sklíčko a prekrytá trojnásobným množstvom 
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vopred pripraveného 1% roztoku agarózy. Po stuhnutí bola vzorka vložená do prístroja 

a pozorovaná pod fluorescenčným mikroskopom MicroTime 200 s využitím excitačného 

zdroja žiarenia 467 nm a emisného filtra 488 nm. 

4.6 Analýza kvasinkovej DNA prostredníctvom pulznej gélovej elektroforézy 

Analýza molekulárnych charakteristík prostredníctvom pulznej gélovej elektroforézy (PFGE) 

boli podrobené štyri kvasinkové druhy rodu Metschnikowia (viz. 4.3).  

Kultivácia týchto mikroorganizmov prebehla v tekutom médiu pri teplote 28 °C za neustáleho 

trepania. Média boli vždy sterilizované po dobu 45 minút v tlakovom hrnci s otvoreným 

ventilom. Doba kultivácie činila 24 hodín. Všetky mikroorganizmy boli kultivované 

v základnom kultivačnom médiu so zložením uvedeným v Tabuľke 1. 

4.6.1 Izolácia kvasinkovej DNA  

Na izoláciu DNA boli použité čerstvé bunky kvasiniek kultivované za podmienok uvedených 

v predchádzajúcej kapitole (4.6). Prostredníctvom metódy Bürkerovej komôrky bol stanovený 

počet buniek v médiu potrebný na izoláciu DNA. Odobrané množstvo média bolo 

scentrifugované pri 6000 otáčkach za minútu po dobu 5 minút. Supernatant bol zliaty a bunky 

boli premyté  roztokom 50 mM EDTA a tento postup bol opakovaný trikrát. Po premytí bol 

k bunkám pridaný buď 1 mg enzýmu lytikázy na 8∙109 buniek rozpustených v 50 µl 50 mM 

EDTA a bunky boli inkubované pri 40°C po dobu 10 minút alebo 5 ml/g buniek reagentu Cell 

Lytic Y, kde inkubácia prebiehala približne 1 hodinu. Po inkubácii, bol k bunkám pridaný 

roztok low melting agarózy rozpustenej v 125mM EDTA a inkubácia pokračovala ďalších 30 

minút pri 38°C. Takto pripravené bunky boli následne vložené do formičiek určených na 

prípravu agarózových bločkov a inkubované pri 4°C do stuhnutia, čo bolo približne 1 hodinu. 

Po stuhnutí suspenzie boli bločky vytiahnuté z formičiek a každý bloček bol vložený do 1 ml 

LET pufru  (18,61 g EDTA, 7,5 ml 7,5% β-merkaptoethanolu a 0,122 g TRIS v 100 ml 

destilovanej vody, pH 7,5) a inkubované po dobu 16 hodín. Po uplynutí tejto doby bol LET 

pufor zliaty a bločky boli premyté v NDS pufri (18,61 g EDTA, 0,122 g TRIS, 1% 

laurylsarkosin v 100 ml destilovanej vody o pH 7,5). Následne bolo k bločkom pridaných 

0,1 ml roztoku proteínkinázy K (2mg/ml roztoku NDS)  a 0,9 ml roztoku NDS a inkubácia 

pokračovala nasledujúcich 24 hodín. Po 24 hodinách bol roztok zliaty, bunky boli premyté 

roztokom NDS a inkubované ďalších 24 hodín už len v čistom NDS. Nakoniec boli bločky 

niekoľkokrát premyté v 50 mM EDTA pufre a v tomto roztoku uschované pri 4°C pre ďalšiu 

analýzu.  

 

4.6.2 Pulzná gelová elektroforéza  

Na analýzu DNA pulznou gélovou elektroforézou bol pripravený 0,8 – 1,1% agarózový gél 

v TBE pufre (50 g Tris, 27,5 g H3BO3, 3,72 g EDTA o pH 8 na 1l destilovanej vody). Roztok 

agarózy bol naliaty do formy a po stuhnutí boli do gélu zavedené bločky obsahujúce DNA 

jednotlivých kvasiniek. Takisto bol do gélu zavedený štandard veľkosti separovaných 

chromozómov. V práci boli použité dva, a to Yeast chromosome PFG marker Saccharomyces 

cerevisiae so 16 chromozómami o veľkosti 225 – 1900 kb a CHEF DNA Size Marker 

Hansenula wingei so 7 chromozómami o veľkosti 1,05 – 3,13 Mb. 
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Elektroforetická vaňa bola naplnená naplnená približne 2,5 l 0,08M TBE pufru a vychladená 

na 10°C. Po vychladení bol do prostredia pufru  vložený gél so vzorkami a hexagonálna 

elektróda. Po nastavení jednotlivých pulzných časov, doby separácie na prístroji Gene 

Navigator a vloženého napätia a prúdu bola elektroforéza spustená.  

 

4.6.3 Vizualizácia výsledku analýzy PFGE 

Po prebehnutí analýzy PFGE bol gél umiestnený do roztoku, ktorý obsahoval  50 µl ethidium 

bromidu s koncentráciou 10 mg/ml a 250 ml destilovanej vody. Gél bol ponechaný v takto 

pripravenej farbiacej lázni po dobu 30 minút za neustáleho trepania a následne premytý 

destilovanou vodou.  Nakoniec bol gél premiestnený do komory vizualizačného zariadenia 

Ultralum a vyfotografovaný.  
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5 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

5.1 Produkcia lipidov prostredníctvom kvasiniek rodu Metschnikowia  

Na sledovanie produkčných vlastností kvasiniek rodu Metschnikowia boli vybrané štyri kvasinkové 

kmene: Metschnikowia pulcherrima 145, Metschnikowia pulcherrima 147, Metschnikowia 

pulcherrima 149 a Metschnikowia andauensis 129. Schopnosť týchto kvasinkových kmeňov 

akumulovať lipidy bola sledovaná v závislosti na rôznych kultivačných podmienkach ako je 

pomer uhlíka a dusíka v médiu, druh a koncentrácia uhlíkového substrátu či vplyv teploty. 

Zloženie jednotlivých použitých médií a podmienky kultivácie sú uvedené v kapitole 4.4.  

Prostredníctvom plynovej chromatografie (GC) bola u všetkých použitých kvasinkových kmeňov 

sledovaná produkcia biomasy (g/l) a lipidov (%). Množstvo získaných lipidov bolo vždy vyjadrené 

v percentuálnom zastúpení vztiahnutom na hmotnosť biomasy. Ďalej bol detekovaný pomer 

zastúpenia skupín nasýtených a nenasýtených mastných kyselín a celkový profil mastných kyselín.  

5.1.1 Vplyv uhlíkového substrátu a C/N pomeru na produkčné vlastnosti kvasiniek 

rodu Metschnikowia  

Štúdium vplyvu pomeru uhlíka a dusíka v médiu na produkciu lipidov kvasinkami 

Metschnikowia bolo prevedené kultiváciou kvasiniek na médiách s obsahom glukózy alebo 

glycerolu ako hlavného zdroja uhlíka a  zdroj dusíka predstavoval peptón a kvasničný extrakt. 

Koncentrácie uhlíkového a dusíkového zdroja boli v jednotlivých médiách zvolené tak, aby 

výsledný C/N pomer vo všetkých médiách činil 97 a 150. V druhej kultivačnej sérií boli 

sledované produkčné vlastnosti kvasiniek na nižších C/N pomeroch, a to C/N 10 a C/N 24, 

pričom vo všetkých kultiváciách bol využitý ako uhlíkový substrát glycerol.  

5.1.1.1 Produkcia lipidov a biomasy v závislosti na použitom substráte a  C/N pomere  

V danej kultivácii bola pozorovaná produkcia biomasy (g/l) a percentuálne zastúpenie lipidov 

vztiahnutých na hmotnosť biomasy (%) vo vybraných kvasinkových kmeňoch v závislosti od 

použitého zdroja uhlíka a vybraného C/N pomeru.  
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Obrázok 9: Produkcia biomasy (g/l) a percentuálne zastúpenie lipidov u jednotlivých kvasinkových 

kmeňoch kultivovaných na glukózovom a glycerolovom médiu s C/N pomerom 97 

Na grafe, ktorý zobrazuje kultivácie kvasiniek na médiách s C/N pomerom 97 je možné 

pozorovať odchýlky produkcie biomasy, tak ako v závislosti od využitého uhlíkového zdroja, 

tak aj v závislosti na kultivovanom kvasinkovom kmeni. U všetkých kmeňov bolo 

dosiahnutej vyššej produkcie biomasy na glukózovom médiu v porovnaní s glycerolovým 

s výnimkou kvasinky M. pulcherrima 149, u ktorej utilizácia glycerolu viedla k lepšiemu rastu. 

Celkovo bola najvyššia produkcia biomasy dosiahnutá na glukózovom médiu u kvasinky 

M. pulcherrima 147 (8,68 g/l). 

V rámci sledovania produkcie lipidov kvasinkami na médiách s C/N pomerom 97 nedošlo 

v závislosti na použitom substráte k výraznejším odchýlkam. Zároveň z grafu (Obr. 9) možno 

pozorovať, že aj medzi jednotlivými kvasinkami sa obsah vyprodukovaných lipidov veľmi 

nelíšil.  

 

 

Obrázok 10: Produkcia biomasy (g/l) a percentuálne zastúpenie lipidov u jednotlivých kvasinkových 

kmeňov kultivovaných na glukózovom a glycerolovom médiu s C/N pomerom 150 
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Produkcia biomasy na vyššom pomere C/N 150 vykazovala rovnaký charakter ako aj pri 

pomere C/N 97, a teda na jednotlivých médiách s pomerom C/N 150 je pozorovateľný mierny 

nárast biomasy na glukózových médiách v porovnaní s kultiváciou na glycerole, ale tento 

rozdiel nie je veľmi vysoký. Výnimkou boli opäť kvasinky M. pulcherrima 149, kde bol 

detekovaný najvyšší nárast biomasy na glycerolovom médiu. 

Na druhej strane, kultivácia so zvýšeným C/N pomerom spôsobila vyššiu variáciu v rámci 

produkcie lipidov na jednotlivých médiách a tiež medzi jednotlivými študovanými kvasinkami. 

U kvasiniek M. pulcherrima 147 a M. andauensis 129 nemal použitý uhlíkový zdroj na lipidovú 

produkciu veľký vplyv. A teda u týchto kmeňov je výťažok mikrobiálnych lipidov 

porovnateľný na glukózovom aj glycerolovom médiu. U kvasiniek M. pulcherrima 145 bola 

produkcia výrazne vyššia na glukózovom médiu. Naopak, u kvasinky M. pulcherrima 149 bola 

zaznamenaná výraznejšia nadprodukcia lipidov (11,4 %) na glycerolovom médiu, ktorá 

predstavovala aj celkovo najvyšší dosiahnutý výťažok lipidov v rámci prevedených kultivácií. 

Zároveň bol tento najvyšší výťažok sprevádzaný aj najvyššou produkciou biomasy (9,55 g/l).  

 

Porovnaním týchto dvoch použitých C/N pomerov (Obr. 9-10) možno zhrnúť, že na 

glukózových médiách so zvýšeným C/N pomerom prišlo skoro u všetkých sledovaných 

kmeňov k veľmi jemnému zníženiu produkcie biomasy, naopak na glycerolových médiách je 

možné pozorovať mierny nárast biomasy v porovnaní s kultiváciou na C/N pomere 97.  Na 

druhej strane, zvýšený C/N pomer výraznejšie ovplyvnil produkciu lipidov kvasinkami 

v porovnaní s pomerom C/N 97, kde bola pozorovaná zvýšená akumulácia lipidov, najmä u 

M. pulcherrima 149 a M. pulcherrima 147 na oboch uhlíkových médiách.  

Z uvedených grafov (Obr. 9-10) možno skonštatovať, že vplyv použitého uhlíkového zdroja na 

produkciu lipidov kvasinkami nemal výrazný vplyv s výnimkou kvasiniek M. pulcherrima 145 

na C/N pomere 150. Z tohto dôvodu v ďalších kultiváciách bol využívaný ako uhlíkový zdroj 

glycerol, ktorý je ľahko dostupným odpadným substrátom.  

 

 

Obrázok 11: Produkcia biomasy (g/l) a percentuálne zastúpenie lipidov u jednotlivých kvasinkových 

kmeňov kultivovaných na glycerolovom médiu s C/N pomerom 10 a 24 
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Produkčné vlastnosti jednotlivých kvasinkových kmeňov na glycerolových médiách boli 

sledované aj pri nižších C/N pomeroch – C/N 24 a C/N 10. U všetkých študovaných 

kvasinkových kmeňoch možno pozorovať zvýšenú produkciu biomasy na C/N pomere 24 

v porovnaní s C/N 10. Najvyšší nárast biomasy bol detekovaný u kvasinky M. pulcherrima 149, 

tak ako na médiu s pomerom C/N 10, tak aj na médiách s C/N 24 v porovnaní s ostatnými 

kmeňmi, pričom najvyššia hodnota predstavovala 13,2 g/l. Navyše, tieto hodnoty 

vyprodukovanej biomasy boli vyššie ako biomasa získaná na C/N pomere 97 a 150 (Obr. 9-10). 

Vplyv týchto pomerov uhlíka a dusíka vplýval na produkciu lipidov u jednotlivých kvasiniek 

rozdielne. U kvasiniek M. pulcherrima 145 a 149 mal pomer C/N 24 viditeľne stimulačný 

účinok v porovnaní s C/N 10. Na druhej strane, u kvasiniek M. pulcherrima 147 

a M. andauensis 129 vyššia produkcia lipidov bola dosiahnutá na C/N pomere 10, avšak len 

s miernym rozdielom. Tak ako aj na vyššie študovaných C/N pomeroch 97 a 150, tak aj v rámci 

sledovania akumulácie lipidov na nižších pomeroch uhlíka a dusíka bola najvyššia produkcia 

zaznamenaná u kvasinky M. pulcherrima 149 a to 5,58 % lipidov v sušine. 

 

5.1.1.2 Zastúpenie mastných kyselín mikrobiálnych lipidov v závislosti na použitom substráte 

a  C/N pomere  

U všetkých kvasinkových kmeňov bolo sledované okrem celkovej produkcie lipidov aj  

zastúpenie nasýtených MK (SFA), nenasýtených MK (MUFA) a polynenasýtených MK 

(PUFA) v závislosti na pomere uhlíka a dusíka v médiu.  

 

Obrázok 12: Percentuálne zastúpenie nasýtených (SFA), mononenasýtených (MUFA) 

a polynenasýtených (PUFA) MK u jednotlivých kvasinkových kmeňov kultivovaných na glukózovom 

a glycerolovom médiu s C/N pomerom 97 a 150 

 

Zastúpenie nasýtených mastných kyselín bolo u všetkých sledovaných kvasiniek vyššie pri 

kultivácii na glycerolových médiách v porovnaní s glukózovými. Avšak z celkových 

vyprodukovaných lipidov predstavovali nasýtené mastné kyseliny najnižší podiel u všetkých 
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kvasiniek rodu Metschnikowia. Lipidy vyprodukované kvasinkami druhu M. pulcherrima boli 

majoritne tvorené mononenasýtenými kyseliny na všetkých použitých médiách, s vyššími 

hodnotami na glukóze. Mononenasýtené kyseliny predstavovali najvyšší podiel 

u M. andauensis 129 len na glukózových médiách. Naopak, kultivácia M. andauensis 129 na 

glycerole viedla k produkcii polynenasýtených mastných kyselín v prevažujúcom zastúpení. 

Podobný vplyv použitého substrátu sa prejavil aj u kvasiniek M. pulcherrima 145 a tiež u 

M. pulcherrima 147 a M. pulcherrima 149 na C/N pomere 97, kde zastúpenie 

polynenasýtených MK bolo vyššie na glycerolových médiách v porovnaní s glukózovými. 

Vo všeobecnosti je možné skonštatovať, že použitie uhlíkového substrátu výrazne ovplyvnilo 

zastúpenie skupín mastných kyselín, no na druhej strane, pomer uhlíka a dusíka v kultivačnom 

médiu mal na kompozíciu MK len mierny vplyv. Vplyv C/N pomeru na zastúpenie MK sa 

ukázal výrazný len u kvasiniek M. pulcherrima 147 a M. pulcherrima 149 pri kultivácii na C/N 

pomere 150, kde prišlo k zníženiu polynenasýtených MK v prospech mononenasýtených MK. 

U zvyšných kvasinkových kmeňov bol vplyv C/N pomeru na zastúpenie MK mierny.  

 

 

Obrázok 13: Percentuálne zastúpenie nasýtených (SFA), mononenasýtených (MUFA) 

a polynenasýtených (PUFA) MK u jednotlivých kvasinkových kmeňov kultivovaných na glycerolovom 

médiu s C/N pomerom 10 a C/N 24 

 

Zloženie mastných kyselín v lipidoch vyprodukovaných na glycerolových médiách s nižším 

C/N pomerom sa prejavila rovnakým trendom ako aj u glycerolových médií s vyšším C/N, 

a teda, že majoritnú skupinu MK u všetkých kmeňov kvasiniek M. pulcherrima predstavovali 

mononenasýtené mastné kyseliny. Podiel polynenasýtených mastných kyselín u kmeňov 

M. pulcherrima sa na menších C/N pomeroch znížil v porovnaní s C/N 97. U kvasiniek M. 

andauensis 129 vplyv C/N pomeru na zastúpenie MK ukázal najnižší, keďže na všetkých 

médiách boli pomery MK veľmi podobné. M. andauensis 129 v porovnaní s ostatnými 

študovanými kmeňmi vykazovala pozorovateľne odlišnú kompozíciu MK s výrazne vyšším 

podielom polynenasýtených MK na všetkých použitých pomeroch uhlíka a dusíka v médiu.  
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V rámci štúdia lipidov vyprodukovaných kvasinkami rodu Metschnikowia bola prevedená aj 

analýza zastúpenia jednotlivých mastných kyselín. 

 

Majoritné zastúpenie u kvasinky M. pulcherrima na glukózovom aj glycerolovom médiu 

s rovnakým C/N pomerom tvorila olejová kyselina a kyselina linolová. Z grafov možno vidieť 

výrazne vyšší podiel olejovej kyseliny na glukózovom médiu, no na druhej strane vyššie 

množstvo kyseliny linolovej na glycerolovom médiu. Významný podiel mastných kyselín 

tvorila kyselina palmitová, palmitoolejová a steárová. Navyše už na prvý pohľad vidieť, že 

u kvasiniek kultivovaných na glycerole je profil MK rozmanitejší – obohatený o významné 

nenasýtené MK ako napríklad o kyselinu α-linolenovú či arachidonovú. Rovnaký charakter 

profilu mastných kyselín sa prejavil aj u ostatných kvasiniek M. pulcherrima.  

 

 

Obrázok 15: Profil mastných kyselín u M. andauensis 129 na glycerolovom a glukózovom médiu s C/N 

pomerom 150. 

Kvasinky M. andauensis 129 boli výraznejšie ovplyvnené výberom uhlíkového zdroja 

v porovnaní s kvasinkami druhu M. pulcherrima. Kultivácia na glukózovom médiu viedla 

k majoritnému zastúpeniu kyseliny olejovej a naopak glycerol stimulačne pôsobil na vznik 
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Obrázok 14: Profil mastných kyselín u M .pulcherrima 149 na glycerolovom a glukózovom médiu 

s C/N pomerom 97. 
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kyseliny linolovej, ktorá bola na glycerolových médiách v najvyššom zastúpení. Ako aj 

u ostatných študovaných kvasiniek mala významné zastúpenie kyselina palmitová 

a palmitoolejová. Opäť možno pozorovať rovnaký trend ako na predchádzajúcom profile 

M. pulcherrima 149 (Obr. 14), kde u lipidov vyprodukovaných na glycerole bolo 

identifikovaných viac MK v porovnaní s glukózou. Síce profil mastných kyselín u kvasinky 

M. andauensis 129 bol silne závislý na použitom uhlíkovom substráte, jednotlivé študované 

C/N pomery ho výrazne neovplyvnili, a teda na jednotlivých glycerolových médiách sú 

zastúpenia veľmi podobné. 

 

 

Obrázok 16: Profil mastných kyselín u M. pulcherrima 145 na glycerolovom médiu s rôznym  C/N 

pomerom – 10 a 97 

  

Narozdiel od M. andauensis 129, kvasinky M. pulcherrima 145 boli výraznejšie ovplyvnené 

zmenou pomerom uhlíka a dusíka v médiu. Na grafe (Obr. 16) zobrazujúcom profil mastných 

kyselín lipidov vyprodukovaných kmeňom M. pulcherrima 145 na C/N 97 pomere možno 

pozorovať najvyššie zastúpenie kyseliny linolovej a o trochu nižšie, no porovnateľné množstvo 

kyseliny olejovej. Na druhej strane, na nižšom C/N pomeru 10 je pozorovateľný výrazný 

nadbytok kyseliny olejovej oproti linolovej kyseline.  

 U všetkých študovaných kmeňov kvasiniek M. pulcherrima bola zaznamenaná vyššia 

závislosť profilu MK na pomere uhlíka a dusíka v médiu v porovnaní s kvasinkami 

M. andauensis 129. U kmeňov M. pulcherrima sa ukázal práve pomer C/N 97 ako 

najvýhodnejší pre vznik kyseliny linolovej.   

Percentuálne zastúpenie MK všetkých analyzovaných vzoriek sa nachádza v Prílohe 9.1.1. 

 

Zo získaných výsledkov možno zhrnúť, že pomer uhlíka a dusíka v médiu je dôležitým 

faktorom ovplyvňujúcim produkčné vlastnosti študovaných kvasiniek rodu Metschnikowia. 

Nižší pomer uhlíka a dusíka v médiu (10 a 24) mal na produkciu biomasy u všetkých 

študovaných kvasiniek stimulačný vplyv, čo je pravdepodobne spojené s vyššiu koncentráciou 

dusíka v médiu, ktorý je esenciálny pre syntézu proteínov a nukleových kyselín počas rastu 

a rozmnožovania kvasiniek. Na všetkých glycerolových médiách s rôznymi C/N pomermi 

vykazovala kvasinka M. pulcherrima 149 najvyššie produkcie biomasy, ktorá dosiahla až 

13,22 g/l pri pomere C/N 24.  
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Na druhej strane, vyšší pomer uhlíka a dusíka ovplyvnil pozitívne produkciu lipidov u všetkých 

študovaných kvasiniek. U kvasiniek M. andauensis 129 sa ako najvhodnejší pomer uhlíka 

a dusíka na produkciu lipidov prejavil C/N 97 a u M. pulcherrima 145 zase C/N pomer 150, 

avšak v prostredí glukózy. Tento vyšší C/N pomer 150 pozitívne ovplyvnil aj lipidickú 

produkciu u kvasiniek M. pulcherrima 147 a M. pulcherrima 149. Obsah lipidov v kvasinkách 

M. pulcherrima 149 kultivovaných na glycerolovom médiu s C/N 150 predstavoval viac ako 

trojnásobne množstvo v porovnaní s dosiahnutým výťažkom lipidov na nižšom C/N. Táto 

hodnota činila 11,43 % lipidov v sušine, čo predstavovalo celkovo najvyšší dosiahnutý výťažok 

v daných kultiváciách. Rovnako aj Canonico a kolektív dosiahli maximálny výťažok pri 

vyššom C/N pomere, konkrétne C/N 118, čo sa nachádza v rozmedzí C/N pomerov (97 a 150) 

skúmaných v tejto práci, ktoré sa preukázali ako vhodnejšie k indukcii produkcie 

mikrobiálnych lipidov [17]. Hoci najvyšší lipidový výťažok v tomto experimente (11,43 %) 

možno považovať za relatívne významný, niektoré štúdie demonštrovali schopnosť kvasiniek 

M. pulcherrima dosiahnuť trojnásobne vyšší výťažok lipidoch v porovnaní s výsledkami tejto 

práce [16, 17]. Z tohto dôvodu je nutné zaviesť ďalšie experimenty, ktoré by reguláciou 

kultivačných podmienok viedli k vyšším lipidovým produkciám.  

Ako bolo už vyššie spomenuté, kvasinky rodu Metschnikowia prejavili schopnosť využívať 

k svojmu rastu a produkcii lipidov oba využité substráty – glukózu aj glycerol. Glukóza sa 

prejavila ako vhodnejšia k produkcii biomasy, avšak produkcia lipidov bola na oboch 

substrátoch porovnateľná, u M. pulcherrima 149  dokonca výrazne vyššia na glycerole. Tento 

fakt poukazuje na veľmi významnú schopnosť použitých kvasiniek rodu Metschnikowia 

využívať lacný a ľahko dostupný odpadný substrát glycerol a produkovať lipidy 

v porovnateľnom množstve ako pri kultivácii na glukóze. 

Navyše, vplyv použitého substrátu značnejšie vplýval na zastúpenie MK, kde vo väčšine 

kultivácii, okrem M. pulcherrima 147 a M. pulcherrima 149 na C/N 150, bolo na glycerolových 

médiách detekované zvýšené množstvo polynenasýtených MK a nasýtených MK na úkor 

mononenasýtených, čo sa prejavilo výrazným znížením kyseliny olejovej. U M. andauensis 129 

bola kultivácia na glycerole sprevádzaná produkciou lipidov s výrazným zastúpením 

polynenasýtených MK, ktorých hlavný podiel tvorila kyselina linolová, ktorá je významnou 

esenciálnou mastnou kyselinou. Navyše, ukázalo sa, že v prostredí glycerolu, sú kvasinky rodu 

Metschnikowia schopné produkcie aj významných polynenasýtených MK ako je kyselina 

arachidonová či α-linolenová, ktoré na glukózových médiách neboli detekované alebo boli 

obsiahnuté v nižších koncentráciách.  

Vplyv pomeru uhlíka a dusíka na kompozíciu mastných kyselín bol pozorovaný najmä  

u kvasiniek druhu M. pulcherrima, kedy jeho zvýšenie (konkrétne C/N 97) indukoval vznik 

polynenasýtených mastných kyselín v majoritnom zastúpení kyseliny linolovej. Profil 

mastných kyselín v lipidoch vyprodukovaných kvasinkami druhu M. pulcherrima v tejto práci 

je porovnateľný s výsledkami štúdiu, kde rovnako mali majoritné zastúpenie C16 a C18 mastné 

kyseliny, pričom v predloženej diplomovej práci bolo dosiahnuté vyššie množstvo kyseliny 

linolovej čo bolo pravdepodobne ovplyvnené vplyvom pomerom uhlíka a dusíka v médiu 

v porovnaní so štúdiou, kde tieto podmienky neboli manipulované [16].  

Zo získaných výsledkov je teda zjavný potenciál kvasiniek rodu Metschnikowia v mikrobiálnej 

produkcii lipidov, nakoľko tieto kvasinky boli schopné akumulovať lipidy kultiváciou na 

odpadnom substráte, čím by sa výrazne znížila cena biotechnologického procesu. Navyše bolo 
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preukázané, že vhodnou reguláciou kultivačných podmienok je možné dosiahnuť lipidy 

s obsahom cenných polynenasýtených kyselín, čo by mohlo mať značný potenciál 

v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.  

5.1.2 Vplyv teploty na produkčné vlastnosti kvasiniek rodu Metschnikowia 

Kvasinky kultivované v prostredí teploty odlišnej od teploty optimálnej sú vystavované 

teplotnému stresu. Teplotný stres spôsobuje rôzne zmeny v metabolizme kvasiniek, čo vplýva 

na ich rast aj produkčné vlastnosti. Vplyv teplotného stresu spôsobeného nízkou teplotou 

(CT – 15 °C) v porovnaní s laboratórnou (LT – 25 °C)  na kvasinky rodu Metschnikowia boli 

sledované na glycerolových médiách na dvoch rôznych C/N pomeroch 97 a 150. Jedna séria 

kultivácii bola po troch kultivačných dňoch premiestnená do prostredia s nízkou teplotou a 

druhá séria kultivácii prebiehala počas celej doby v prostredí laboratórnej teploty. 

5.1.2.1 Produkcia lipidov a biomasy v závislosti na teplote    

 

Obrázok 17: Produkcia biomasy (g/l) a percentuálne zastúpenie lipidov u jednotlivých kvasinkových 

kmeňov kultivovaných pri laboratórnej teplote (LT) a nízkej teplote (CT) s C/N pomerom 97 

Kultivácia kvasiniek na médiu s C/N 97, ktorá prebiehala po celú dobu kultivácie v prostredí 

s laboratórnou teplotou, sa prejavila výraznejšie vyššou produkciou biomasy v porovnaní 

s kultiváciou v prostredí s nízkou teplotou. Z grafu (Obr. 17) možno pozorovať, že výraznejšie 

vyššie produkcie boli dosiahnuté u kvasiniek M. pulcherrima 149 a M. pulcherrima 147. Síce 

hodnoty vyprodukovanej biomasy boli u kvasiniek M. pulcherrima 145 a M. andauensis 129 

celkovo nižšie, no na druhej strane, zmena teploty ich veľmi neovplyvnila. Celkovo bolo 

najvyššie množstvo biomasy (11,2 g/l) vyprodukované kvasinkami M. pulcherrima 149 pri 

laboratórnej teplote.  

Naopak, zmena teplotného režimu kultivácie smerom k nižšej teplote pôsobila pozitívne na 

produkciu lipidov, keďže u všetkých kvasiniek boli dosiahnuté vyššie výťažky lipidov 

pôsobením teplotného stresu spôsobeného nízkou teplotou.  
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Obrázok 18: Produkcia biomasy (g/l) a percentuálne zastúpenie lipidov u jednotlivých kvasinkových 

kmeňoch kultivovaných pri laboratórnej teplote (LT) a nízkej teplote (CT) s C/N pomerom 150 

Z hľadiska sledovania vplyvu teploty na produkciu biomasy na médiách s C/N 150 (Obr. 18) je 

možno pozorovať rovnaký trend ako aj pri nižšom C/N pomere. Ako graf znázorňuje, 

laboratórna teplota pozitívne ovplyvnila nárast biomasy u všetkých sledovaných kvasinkových 

kmeňov. Najvyššie  množstvo biomasy bolo dosiahnuté u kvasiniek M. pulcherrima 147 pri 

laboratórnej teplote (11,7 g/l), no na druhej strane práve táto kultivácia sa prejavila najnižšou 

lipidovou produkciou (1,2 %).  

Výrazná nadprodukcia lipidov v rámci jednotlivých študovaných kvasiniek bola zaznamenaná 

u kvasinky M. pulcherrima 149 na médiu kultivovanom pri nízkej teplote, kde nedošlo k 

výraznému poklesu biomasy v porovnaní s kultiváciou za laboratórnej teploty.  

5.1.2.2 Zastúpenie mastných kyselín v závislosti na teplote  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 19: Percentuálne zastúpenie nasýtených (SFA), mononenasýtených (MUFA) 

a polynenasýtených (PUFA) MK u jednotlivých kvasinkových kmeňov kultivovaných pri laboratórnej 

teplote (LT) a nízkej teplote (CT) 
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Vplyv nízkej teploty na zastúpenie mastných kyselín v mikrobiálnych lipidoch sa prejavil 

u všetkých študovaných kvasiniek. Z grafu (Obr. 19) je možné vidieť zvýšený podiel 

nasýtených mastných kyselín vo všetkých médiách kultivovaných v prostredí laboratórnej 

teploty. Naopak, nízka teplota sa ukázala ako podporujúci faktor zvýšenia práve 

polynenasýtených mastných kyselín skoro vo všetkých sledovaných kultiváciách. Výnimku 

tvorili M. pulcherrima 147 a M. pulcherrima 149  na médiách s C/N pomerom 150, kde nízka 

teplota spôsobila nárast skupiny mononenasýtených mastných kyselín.  

 

  

Obrázok 20: Profil mastných kyselín u M. pulcherrima 147 v závislosti na kultivačnej teplote (LT – 

laboratórna teplota, CT – nízka teplota) 

Tak ako bolo možné pozorovať na predchádzajúcom grafe (Obr. 19) u kvasinky 

M. pulcherrima 149 a M. pulcherrima 147 na  médiu s  C/N pomerom 150 výrazný nárast 

mononenasýtených MK a zároveň pokles nasýtených MK v prostredí nízkej kultivačnej 

teploty, takémuto zastúpeniu odpovedá aj profil jednotlivých MK. Na názorne zobrazenom 

profile MK kvasinky M. pulcherrima 147 (Obr. 20) vidieť, že majoritné zastúpenie lipidov 

vyprodukovaných pri oboch teplotných režimoch mala kyselina olejová. Avšak pri použití 

nízkej teploty je vidieť jej výrazný nárast a zároveň výrazný pokles kyseliny steárovej 

a kyseliny palmitovej v porovnaní s kultiváciou za laboratórnej teploty. Navyše, teplotný režim 

so zníženou teplotou pozitívne ovplyvnil aj zastúpenie kyseliny linolovej. Dokonca, nízka 

teplota podporila aj produkciu iných významných nenasýtených MK, ktoré pri laboratórnej 

teplote neboli vôbec produkované ako napríklad kyselinu γ-linolenovú, eicosadienovú, 

arachidonovú či eiosapentaenovú.  
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Obrázok 21: Profil mastných kyselín u MP149 na C/N 97 v závislosti na kultivačnej teplote (LT –

laboratórna teplota, CT – nízka teplota) 

Narozdiel od kvasiniek M. pulcherrima 147 a  149 kultivovaných na C/N pomere 150, kde 

prišlo v chladnom prostredí k výraznému nárastu mononenasýtených mastných kyselín na úkor 

nasýtených MK, u študovaných kmeňov kultivovaných na ostatných médiách bol detekovaný 

nárast polynenasýtených MK v dôsledku nízkej teploty (Obr. 19). Tento vplyv teploty opäť 

korešpondoval so zastúpením jednotlivých mastných kyselín, čo je názorne demonštrované na 

grafe (Obr. 21), ktorý predstavuje vplyv teploty na profil MK u kvasinky M. pulcherrima 149 

na médiu s  C/N pomerom 97. Kultivácia v prostredí nízkej teploty výrazne podporila produkciu 

kyseliny linolovej, no dokonca prišlo aj k viditeľnému zvýšeniu kyseliny α-linolenovej. Na 

druhej strane, chlad spôsobil pokles kyseliny olejovej a takisto aj pokles nasýtených MK – 

kyseliny palmitovej a steárovej.  Vplyv teploty, ktorý sa prejavil v zastúpení jednotlivých MK 

u M. pulcherrima 147 (Obr. 20), bol demonštrovaný aj u M. pulcherrima 149 (Obr. 21), kedy 

chladná kultivačná teplota vyvolala vyššiu rozmanitosť MK, čo malo za následok produkciu 

významných nenasýtených MK ako kyselinu γ-linolenovú, eicosenovú, eicosadienovú či 

eiosapentaenová, ktoré v prostredí laboratórnej teploty neboli produkované. 

Podobné zmeny v profile mastných kyselín vplyvom teploty ako je znázornené na Obr. 21, boli 

spôsobené aj u ostatných študovaných kvasiniek M. pulcherrima 145 a M. andauensis 129 na 

oboch C/N pomeroch a tiež u M. pulcherrima 147 na C/N pomere 97 a tieto jednotlivé profily 

sú uvedené v prílohe 9.1.2. 

 

Vplyv teploty na produkčné vlastnosti študovaných kvasiniek rodu Metschnikowia sa ukázal 

ako významný a prejavil sa vo všetkých študovaných kultiváciách. Zo získaných výsledkov 

možno jednoznačne považovať kultiváciu kvasiniek rodu Metschnikowia v prostredí 

laboratórnej teploty počas celej kultivácie z hľadiska produkcie biomasy za výhodnejšiu. 

Najvyššia produkcia biomasy bola dosiahnutá u kvasinky M. pulcherrima 147 na C/N 150 pri 

laboratórnej teplote (11,7 g/l), kde sa však zároveň prejavila aj veľmi nízka produkcia lipidov. 

Ďalej možno konštatovať výrazne pozitívny vplyv nízkej teploty na produkciu lipidov 

študovanými kvasinkami, ktorá spôsobila ich zvýšenú akumuláciu. U kvasiniek M. pulcherrima 

149 a M. pulcherrima 147 zmenou teplotného režimu z laboratórnej teploty na nižšiu prišlo až 

k päťnásobnému zvýšeniu celkového obsahu lipidov. Zvýšená akumulácia mikrobiálnych 
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lipidov bola pravdepodobne následkom zapnutia obranného mechanizmu u kvasiniek ako 

odpoveď na teplotný šok vyvolaný nízkou teplotou. Vplyv teploty na produkciu lipidov 

demonštrovaný v tejto práca je v súlade s výsledkami štúdie, kde bol rovnako preukázaný 

stimulačný efekt zníženej teploty na zvýšenú lipidickú produkciu [16]. 

Navyše je nutné vyzdvihnúť aj veľmi výrazný vplyv zníženej teploty na kompozíciu MK 

mikrobiálnych lipidov, ktorý preferenčne smeroval k vzniku nenasýtených mastných kyselín 

na úkor nasýtených. Tieto zmeny v kompozícii mastných kyselín sú pravdepodobne úzko späté 

s vplyvom nízkej teploty na membrány, ktorá znižuje ich tekutosť. Nenasýtené mastné kyseliny 

majú nižší bod topenia ako nasýtené mastné kyseliny a navyše dvojné väzby obsiahnuté 

v nenasýtených MK majú odlišnú geometriu ako nasýtené, ktorá im nedovoľuje byť tak tesne 

zbalené ako nasýtené MK. Tieto faktory spôsobujú, že membrány s vyšším obsahom 

nenasýtených mastných kyselín zvyšujú fluiditu membrán, čo dovoľuje bunke sa prispôsobiť 

zníženej teplote a zachovať si funkčnosť membrán. 

5.1.3 Vplyv koncentrácie odpadných substrátov v médiu  na produkčné vlastnosti 

kvasiniek rodu  Metschnikowia 

V ďalšom experimente bola sledovaná závislosť koncentrácie použitého odpadného uhlíkového 

substrátu, glycerolu alebo živočíšny tuku, na produkčné vlastnosti kvasiniek rodu 

Metschnikowia. 

5.1.3.1 Produkcia lipidov a biomasy v závislosti na koncentrácii glycerolu  

 

 

Obrázok 22: Produkcia biomasy (g/l) a percentuálne zastúpenie lipidov u M. pulcherrima 145 

v závislosti na koncentrácii glycerolu  

Kvasinky M. pulcherrima 145 preukázali schopnosť rastu na všetkých študovaných 

glycerolových médiách (Obr. 22), pričom nedošlo k výrazným odchýlkam nárastu biomasy 

v závislosti na koncentrácii glycerolu. Najvyššia produkcia biomasy bola detekovaná na médiu 

s obsahom 12% glycerolu (5,04 g/l). Takisto kvasinky M. pulcherrima 145 boli schopné 

produkovať lipidy na všetkých študovaných koncentráciách glycerolu, avšak na médiách 

s rôznym C/N pomerom vykazovali odlišný charakter. Na C/N pomere 97, bolo percentuálne 

zastúpenie lipidov v kvasinkách najvyššie na médiu s 13% glycerolom. Na vyššom C/N pomere 
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bola dosiahnutá najvyššia hodnota mikrobiálnych lipidov na glycerole s 11% koncentrácii a to 

5,77 % lipidov v biomase.  

 

 

Obrázok 23: Produkcia biomasy (g/l) a percentuálne zastúpenie lipidov u M. pulcherrima 147 

v závislosti na koncentrácii glycerolu. 

U kvasiniek M. pulcherrima 147 sa so zvyšujúcou koncentráciou glycerolu v médiu zvyšovala 

aj produkcia biomasy. Jedinú výnimku možno pozorovať na médiu s C/N 150 s obsahom 12% 

glycerolu, kde prišlo k  poklesu biomasy, avšak na úkor zvýšenej produkcie lipidov. Celkovo 

možno konštatovať, že na zvýšenú produkciu biomasy u M. pulcherrima 147 sa ako 

najvýhodnejší ukázal 13% glycerol, kde bolo dosiahnutých 7,55 g/l biomasy. Produkcia lipidov 

kvasinkami M. pulcherrima 147 takisto vykazovala rastúci charakter so zvyšujúcou sa 

koncentráciou glycerolu, avšak najvyššia skúmaná koncentrácia sa ukázala už ako inhibujúca. 

Z toho vyplýva, že najvyššia produkcia mikrobiálnych lipidov sa prejavila na médiu s 12% 

glycerolom na oboch C/N pomeroch – na médiu s C/N 150 činila 7,7 %. 

 

Obrázok 24: Produkcia biomasy (g/l) a percentuálne zastúpenie lipidov u M. pulcherrima 149 

v závislosti na koncentrácii glycerolu. 

Na grafe možno pozorovať, že najvyšší nárast biomasy (8,68 g/l) bol dosiahnutý u kvasinky 

M. pulcherrima 149 na 13% glycerole s C/N pomerom 97, avšak zároveň na tomto médiu 

možno vidieť výrazne zníženú produkciu lipidov. Práve z tohto dôvodu sa javí ako výhodnejšie 
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médium s 13% glycerolom a C/N pomerom 150, kde je nebadateľný pokles biomasy (8,18 g/l), 

no na druhej strane nadprodukcia mikrobiálnych lipidov (7,95 %).  

Produkcia lipidov vykazovala rovnaký charakter ako aj u kvasinky M. pulcherrima 147, a teda 

ako najvýhodnejšie sa prejavilo médium s obsahom 12% glycerolu, kde boli dosiahnuté 

najvyššie produkcie lipidov.  

 

Obrázok 25: Produkcia biomasy (g/l) a percentuálne zastúpenie lipidov u M. andauensis 129 

v závislosti na koncentrácii glycerolu 

Kvasinky M. andauensis 129 preferovali vyššie koncentrácie glycerolu k vyššiemu nárastu 

biomasy, najmä na C/N pomere 97, kde bol detekovaný najvyšší nárast (8,50 g/l) pri 

12% glycerole. Kvasinky na zvýšenom pomere C/N 150 dokonca rástli najlepšie pri 

13% glycerole. Na druhej strane, lipidická produkcia bola zvýšená pri 10% glycerolovom 

médiu a najnižšia na 13% glycerolovej koncentrácii.  

5.1.3.2 Zastúpenie mastných kyselín v závislosti na koncentrácii glycerole  

 
Obrázok 26: Percentuálne zastúpenie nasýtených (SFA), mononenasýtených (MUFA) 

a polynenasýtených (PUFA) MK u jednotlivých kvasinkových kmeňov na C/N pomere 97 v závislosti na 

koncentrácii glycerolu 
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Obrázok 27: Percentuálne zastúpenie nasýtených (SFA), mononenasýtených (MUFA) 

a polynenasýtených (PUFA) MK u jednotlivých kvasinkových kmeňov na C/N pomere 150  v závislosti 

na koncentrácii glycerolu. 

Z uvedených grafov zobrazujúcich percentuálne zastúpenie nasýtených, mononenasýtených 

a polynenasýtených MK (Obr. 26-27) v závislosti na použitej koncentrácii glycerolu možno 

konštatovať, že u kvasiniek M. pulcherrima 145 a M. andauensis 129 boli detekované len veľmi 

mierne zmeny v nenasýtenosti MK vo vyprodukovaných lipidoch. U kvasiniek M. pulcherrima 

147 na C/N pomere 97 možno sledovať rastúci charakter nasýtených MK v závislosti na 

zvyšujúcej sa koncentrácii glycerolu v médiu. Na vyššom C/N pomere sa tento kmeň už prejavil 

stabilnejším zastúpením nasýtených a nenasýtených MK v závislosti na koncentrácii glycerolu. 

U kvasiniek M. pulcherrima 149 na C/N pomere 97 je vplyv glycerolovej koncentrácie mierny, 

avšak na médiu s C/N pomerom 150 je pozorovateľný výraznejší nárast mononenasýtených 

MK na médiu s 12% a 13% obsahom glycerolu.  Očividné rozdiely celkového zastúpenia 

nasýtených a nenasýtených MK sú pozorovateľné najmä medzi jednotlivými kmeňmi, kde 

vidieť vysoké zastúpenie nasýtených MK u kvasiniek M. pulcherrima 147 a  M. pulcherrima 

149 v porovnaní s M. pulcherrima 145 a M. andauensis 129.  
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Obrázok 28: Profil mastných kyselín u M. pulcherrima 147 na médiu s C/N 97 v závislosti na 

koncentrácii glycerolu  

V percentuálnom zastúpení jednotlivých mastných kyselín v lipidoch vyextrahovaných  

z kvasiniek M. pulcherrima 147 kultivovaných  na médiách s odlišnou koncentráciou glycerolu 

sa prejavil jednoznačný rozdiel. Kultivácia na vyššej koncentrácii glycerolu smerovala 

k produkcii lipidov s výrazným zvýšením zastúpením kyseliny steárovej, ktoré  na 13% 

glycerole predstavovalo skoro dvojnásobok v porovnaní s 10% glycerolovým médiom. Na 

zvýšenom množstve glycerolu je takisto pozorovateľný nárast kyseliny palmitovej. Tieto 

zmeny boli zároveň sprevádzané skoro dvojnásobným znížením kyseliny linolovej a miernym 

poklesom kyseliny olejovej a palmitoolejovej.  

 

  

Obrázok 29: Profil mastných kyselín u M. pulcherrima 149 na médiu C/N 150 v závislosti na 

koncentrácii glycerolu 

Hoci lipidy vyprodukované kvasinkami   M. pulcherrima 149  na médiách s C/N pomerom 97  

sa prejavili  relatívne  porovnateľným percentuálnym zastúpením mastných kyselín v závislosti 

na koncentrácii glycerolu v médiu, na  C/N pomere  150  vykazovali  rastúce množstvo kyseliny  

olejovej, kompenzované  znížením  najmä   kyseliny palmitovej a steárovej.   Na názornom  

profile MK lipidov u M. pulcherrima 149 (Obr. 29)  získaných na 10% a 12% glycerole možno 
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teda vidieť výrazný nárast kyseliny olejovej a dvojnásobný pokles kyseliny palmitovej 

a steárovej  na  vyššej koncentrácii glycerolu.  

 

 

Obrázok 30: Profil mastných kyselín u M. andauensis 129 na médiu s C/N 150 v závislosti na 

koncentrácii glycerolu   

 

Ako bolo už vyššie spomenuté pomer nasýtených a nenasýtených MK v lipidoch 

vyprodukovaných kvasinkami M. pulcherrima 145 a M. andauensis 129 sa menil v závislosti 

na koncentrácii glycerolu len mierne. Rovnako profil MK na 10% glycerole a 13% u M. 

andauensis 129 nepreukázal výrazné zmeny v zastúpení (Obr. 30). Zvýšením glycerolovej 

koncentrácii prišlo iba k miernemu poklesu olejovej kyseliny, avšak je nutné zdôrazniť 

prítomnosť kyseliny α-linolenovej, dokonca v skoro 6% zastúpení, vďaka zvýšenej 

koncentrácii glycerolu.  

Percentuálne zastúpenie MK všetkých analyzovaných vzoriek sa nachádza v Prílohe 9.1.3. 

 

Najvhodnejšia koncentrácia na produkciu biomasy aj lipidov sa líšili v závislosti na použitom 

kmeni a tiež použitom pomere  uhlíka a dusíka v médiu. Z vyššie uvedených výsledkov je 

zrejmé, že vyššia koncentrácia glycerolu v médiu (12 -13 %) v médiu stimuloval produkciu 

lipidov u M. pulcherrima 147 a M. pulcherrima 149. Naopak, kvasinky M. pulcherrima 

145  a M. andauensis 129  preferovali nižšie koncentrácie (10-11 %). Percentuálne zastúpenie 

mastných kyselín sa vo väčšine vzoriek menilo iba mierne v závislosti na koncentrácii 

glycerolu. Z prevedeného experimentu teda možno konštatovať, že kvasinky rodu 

Metschnikowia sú schopné rastu a produkcie lipidov na celej skúmanej škále koncentrácii 

glycerolu, čo sa javí ako veľmi výhodné, nakoľko glycerol je lacný a ľahko dostupný odpadný 

substrát.  

 

5.1.3.3 Produkcia lipidov a biomasy v závislosti na koncentrácii odpadného živočíšneho tuku 

Nasledujúce výsledky boli získané štúdiom produkčných vlastností kvasiniek rodu 

Metschnikowia kultiváciou na médiách, kde hlavný zdroj uhlíku predstavoval odpadný 

živočíšny tuk v rôznych koncentráciách. Približne 80 % mastných kyselín použitého 

odpadného živočíšneho tuku predstavovala kyselina palmitová (19,5 %), steárová (21,8%) 

a kyselina olejová (38,8 %). Zastúpenie kyseliny linolovej a linolenovej bolo približne 1 %. 
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Obrázok 31: Profil mastných kyselín u M. pulcherrima 145 v závislosti na koncentrácii živočíšneho tuku 

 

Schopnosť kvasiniek M. pulcherrima 145 rásť na odpadnom tuku nebola veľmi ovplyvnená 

jeho koncentráciou, a teda získané hodnoty biomasy na všetkých použitých koncentráciách 

tuku boli zrovnateľné, avšak jej celkové výťažky boli relatívne nízke – najvyššia hodnota 

získanej biomasy činila 2,92 g/l. Naopak, tento kmeň kvasiniek bol schopný významnej 

produkcie lipidov využitím odpadného tuku ako substrátu. Z grafu možno pozorovať, že vyššie 

koncentrácie (4 % a 5 %) odpadného tuku v médiu viedli k nižším lipidickým produkciám. 

Najvyšší výťažok bol dosiahnutý na 3% tuku, konkrétne 22,53 % lipidov v kvasinkách.   

 

Obrázok 32: Profil mastných kyselín u M. pulcherrima 147 v závislosti na koncentrácii živočíšneho 

tuku 

 

Hoci bol najvyšší nárast kvasiniek M. pulcherrima 147 (3,86 g/l) zaznamenaný v médiu 

s 1% odpadným tukom, práve na tomto médiu bolo dosiahnutej najnižšej produkcie lipidov. Na 

druhej strane, pri 5% koncentrácii tuku v médiu síce došlo k miernemu poklesu biomasy oproti 

1% koncentrácii tuku v médiu, no zato táto zvýšená koncentrácia uhlíkového substrátu sa 
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prejavila nadprodukciou lipidov kvasinkami, pričom táto hodnota dosahovala až 34,6 % lipidov 

v sušine.   

 

Obrázok 33: Profil mastných kyselín u M. pulcherrima 149 v závislosti na koncentrácii živočíšneho tuku 

 

Kultiváciou kvasiniek M. pulcherrima 149 na tukových médiách boli dosiahnuté relatívne 

zrovnateľné výťažky biomasy ako aj u ostatných študovaných kvasiniek druhu M. pulcherrima 

(Obr. 31-33) a rovnako tak boli len mierne ovplyvnené zmenami v koncentrácii odpadného 

tuku. Najvyššia hodnota biomasy bola 3,12 g/l. Narozdiel od kvasiniek M. pulcherrima 147 

(Obr. 32), práve použitie odpadného tuku v 1% koncentrácii výrazne stimuloval kvasinky 

k produkcii lipidov, ktoré predstavovali až 47,1 % v  biomase.  

 

Obrázok 34: Profil mastných kyselín u M. andauensis 129 v závislosti na koncentrácii živočíšneho tuku 

Z grafu (Obr. 34) možno pozorovať nízke výťažky biomasy kvasiniek M. andauensis 129, čo 

mohlo byť spôsobené nedostatočnou koncentráciou živín potrebných na rast kvasiniek. Avšak 

tento kmeň sa prejavil schopnosťou tvoriť na tukových médiách mikrobiálne lipidy vo veľmi 

vysokej miere. Najvyššie produkcie lipidov boli získané na médiách s nižším obsahom tuku, 

pričom na médiu s 1% tukom bolo dosiahnutých 52,1 % lipidov.   
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U všetkých študovaných kvasiniek možno pozorovať, že produkcia lipidov v závislosti na 

koncentrácii odpadného tuku v médiu nevykazovala lineárny charakter, najmä u kvasiniek 

M. pulcherrima 147 a 149. Keďže všetky kultivácie prebiehali 11 dní v prostredí zníženej 

teploty, dochádzalo k stuhnutiu a nerovnomernému vytvoreniu zhlukov živočíšneho tuku 

v médiách, čo mohlo spôsobiť nerovnomernú distribúciu tohto hlavného uhlíkového zdroja 

v jednotlivých médiách. Z tohto dôvodu by bolo vhodné v nadväzujúcich experimentoch pridať 

vhodný emulgátor do média s obsahom tohto odpadného živočíšneho tuku.  

 

5.1.3.4 Zastúpenie mastných kyselín v závislosti na koncentrácii odpadného tuku v médiu   

 

Obrázok 35: Percentuálne zastúpenie nasýtených (SFA), mononenasýtených (MUFA) 

a polynenasýtených (PUFA) MK u jednotlivých kvasinkových kmeňov v závislosti na koncentrácii 

živočíšneho tuku 

 

Z grafu (Obr. 35), ktorý zhrňuje zastúpenie nasýtených a nenasýtených mastných kyselín 

v získaných mikrobiálnych lipidoch, možno jednoznačne konštatovať, že u všetkých kmeňov 

M. pulcherrima prišlo k výraznej prevahe mononenasýtených mastných kyselín. U kvasiniek 

M. andauensis 129 vyprodukované lipidy mali majoritné zastúpenie nasýtenými MK. Vo 

všeobecnosti, odpadný tuk nemal stimulačný efekt na vznik polynenasýtených MK, ktorý boli 

skoro vo všetkých kultiváciách zastúpené minoritne. Výnimku tvorili len kvasinky 

M. pulcherrima 149, ktoré na médiách s 2% a 5% tukom asimilovali  lipidy s výrazne zvýšeným 

množstvom polynenasýtených MK, avšak práve na týchto dvoch médiách bola celková hodnota 

lipidov najnižšia (Obr. 33). Takisto v rámci sledovania vplyvu rozdielnych koncentrácii 

živočíšneho tuku v médiu na daný študovaný kmeň neboli detekované výrazné zmeny, pričom 

najmä u kvasiniek M. pulcherrima 145 a 147 sa zastúpenie pomeru nasýtených a nenasýtených 

MK  veľmi nemenilo.    

 

 

32,21
36,2333,56

40,60
33,24 24,16

25,25
24,78

25,42

24,66 31,57
17,03

22,43
18,60

18,39

47,5143,87
55,5857,9352,18

53,58
51,36

53,60
48,82

53,56
60,53

58,76
59,90

59,17

61,44 55,38

44,50

61,39
63,42

43,33

39,8042,60
35,84

32,58

37,01

14,21
12,41

12,84
10,58

13,19
15,31

15,99
15,32

15,42
13,89

13,06

38,47

16,17
17,97

38,28

12,69
13,53

8,58
9,49

10,81

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SFA MUFA PUFA



62 

 

12,27 5,36

1,03

5,35

55,90

17,97

1,13

MP149 4%tuk 

myristová

palmitová

palmitoolejová

heptadecenová

stearová

olejová

linolová

eicosenová

eicosapentaenová

3,77 2,25
0,71

26,02

2,91
20,15

32,74

9,42

1,38

MA129 5%tuk

kaprinová

myristová

myristolejová

palmitová

palmitoolejová

heptadecenová

stearová

olejová

linolová

α-linolenová

 

Obrázok 36: Profil mastných kyselín u M. pulcherrima 149 v závislosti na koncentrácii živočíšneho tuku 

 

Tak ako boli pozorované rámci študovaných kvasiniek najvýraznejšie zmeny zastúpenia 

nasýtených a nenasýtených MK v závislosti na koncentrácii odpadného tuku v médiu (Obr. 35) 

u kvasiniek M. pulcherrima 149, tak u tohto kmeňa možno sledovať aj zmeny v zastúpení 

jednotlivých MK. Na médiu s 2% odpadným tukom bolo detekované majoritné zastúpenie 

kyseliny linolovej a olejovej v takmer identickom množstve, čo je zobrazené grafom (Obr. 36, 

vľavo).  V nižšom množstve bola získaná aj kyselina palmitová a kyselina steárová. Podobný 

profil MK ako bol získaný na médiu s 2% tukom bol získaný aj 5% tuku. Na druhej strane, na 

médiu s obsahom odpadného tuku v 4% koncentrácii možno sledovať výrazný nárast kyseliny 

olejovej kompenzovaný poklesom kyseliny linolovej (Obr. 36, vpravo). Navyše na tomto 

médiu bola zaznamenaná produkcia významnej kyseliny eicosapentaenovej, hoci vo veľmi 

nízkej koncentrácii.   

 

 

Obrázok 37: Profil mastných kyselín u M. andauensis 129  v závislosti na koncentrácii živočíšneho tuku 

 

 

V akumulovaných lipidoch u kvasiniek M. andauensis 129 na médiách s obsahom odpadného 

živočíšneho tuku ako hlavného zdroja uhlíku, bolo detekované majoritné zastúpenie kyseliny 

olejovej, ktorá predstavovala 30-38 % celkových MK. Veľmi významnú časť tvorila aj kyselina 

palmitová a steárová. Kyselina linolová bola zastúpená na všetkých médiách menej ako v 10% 

10,73
4,16

2,50
5,86

37,57

38,47

MP149 2%tuk 

myristová

palmitová

palmitoolejová

heptadecenová

stearová

olejová

linolová

eicosenová

1,06 2,01

22,82

2,37

20,43

34,94

7,64

1,06
1,77

3,99

MA129 1%tuk kaprinová
tridekanová
myristová
myristolejová
pentadekanová
palmitová
palmitoolejová
heptadecenová

stearová
olejová
linolová
α-linolenová
arachová
eicosenová
docosadienová



63 

 

podiele. Zastúpenie jednotlivých MK sa menilo veľmi mierne v závislosti na koncentrácii 

odpadného tuku v médiu, čo možno pozorovať aj na znázornenom profile MK u M. andauensis 

129 na 1% a 5% množstve tuku v médiu (Obr. 37). Rozdiel možno pozorovať v rozmanitejšom 

zastúpení MK pri nižšej koncentrácii tuku v médiu ako napríklad 5% zastúpenie kyseliny 

docosadienovej, ktorá na vyšších koncentráciách odpadného tuku v médiu už nebola 

detekovaná.  

 

 

 

Obrázok 38: Profil mastných kyselín u M. pulcherrima 147 a M. andauensis 129 na 3% živočíšneho 

tuku 

 

Rovnako ako aj u kvasiniek M. andauensis 129, tak aj u kvasiniek M. pulcherrima 145 

a M. pulcherrima 147 nedošlo k výrazným odchýlkach v zastúpení jednotlivých MK 

v závislosti na koncentrácii použitého odpadného tuku v médiu. U kvasiniek 

M. pulcherrima 145 najvyšší percentuálny podiel MK tvorila kyselina olejová. Takisto 

významné množstvo podielu zastupovala kyselina palmitová, ktorá predstavovala približne 

20% z celkových MK získaných na tukových médiách. Kyselina linolová a kyselina steárová 

tvorili približne rovnaký podiel, s miernou prevahou kyseliny linolovej. Tieto hodnoty možno 

pozorovať na zobrazenom profile MK na 3% tuku (Obr. 38, vľavo), ktorý reprezentuje 

zastúpenie jednotlivých MK u M. pulcherrima 145 na tukových médiách. Podobne aj 

u kvasiniek M. pulcherrima 147 na všetkých tukových médiách bola majoritne zastúpená 

kyselina olejová, ktorá predstavovala viac ako 50% z celkových získaných MK (Obr. 38, 

vpravo). Narozdiel od M. pulcherrima 145, u tohto kmeňa možno pozorovať mierne zvýšený 

nárast kyseliny linolovej na úkor palmitovej kyseliny, ktorých percentuálne zastúpenie bolo 

veľmi podobné.  

 

 

Získané výsledky demonštrujú schopnosť všetkých sledovaných kmeňov kvasiniek rodu 

Metschnikowia využívať odpadný živočíšny tuk k svojmu rastu a produkcii lipidov. Produkcia 

biomasy kvasinkami M. andauensis bola nižšia ako u druhu M. pulcherrima, no aj vo 

všeobecnosti získané hodnoty biomasy boli na odpadnom tuku relatívne nízke. Dôvodom 

nízkych produkcií na tukových médiách mohla byť pravdepodobne nízka koncentrácia 
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odpadného tuku, ktorá nepredstavovala dostatočné množstvo uhlíka alebo nízka koncentrácia 

dusíka v médiu, a teda nedostatok prítomných nutrientov potrebných pre rast kvasiniek. 

V rámci kultivácii na tukových médiách bola dosiahnutá najvyššia produkcia biomasy u 

kvasinky M. pulcherrima 147, ktorá  činila 3,86 g/l.  

Schopnosť akumulovať lipidy na médiách s obsahom odpadného tuku sa prejavila vo všetkých 

kultiváciách vo veľmi významných množstvách. Najnižšia produkcia lipidov rámci 

jednotlivých študovaných kmeňov bola zaznamená u M. pulcherrima 145, no aj táto hodnota 

predstavovala veľmi významné množstvo, a to 22,5 % lipidov v biomase. U kvasiniek 

M. pulcherrima 149 bolo detekované až 47,1 % lipidov. Hoci najnižšia hodnota biomasy bola 

zaznamenaná u M. andauensis 129, tieto kvasinky obsahovali až 52,2% lipidov na médiu 

s 1% koncentráciou odpadného tuku. Je nutné tiež poznamenať, že kvasinky rodu 

Metschnikowia boli v minulosti radené do rodu Candida na základe viacerých podobností 

týchto v súčasnosti už dvoch rodov [15]. Niektoré kvasinky rodu Candida sú známe 

nadprodukciou lipáz [85]. Teda je pravdepodobné, že rovnako aj kvasinky rodu Metschnikowia 

by mohli vykazovať zvýšenú lipázovú aktivitu, čo by mohlo súvisieť so schopnosťou 

jednoducho rozklad živočíšny tuk prítomný v médiu, využívať ho a zároveň  akumulovať 

lipidy. Z tohto dôvodu by bolo vhodné do nadväzujúcich prác zahrnúť aj štúdium enzýmovej 

aktivity kvasiniek rodu Metschnikowia.  

 

V porovnaní s množstvom lipidov získaných v predchádzajúcich experimentoch, kde bol ako 

hlavný zdroj uhlíka využitý glycerol a glukóza, bolo zo všetkých kultivácii dosiahnutý 

u M. pulcherrima 149 najvyšší lipidový výťažok na glycerolovom médiu 11,4 % lipidov. 

Lipidy vyprodukované týmto kmeňov na tukovom médiu, teda bolo viac ako štvornásobné.  

Tieto výsledky podporujú schopnosť kvasiniek Metschnikowia akumulovať lipidy vo zvýšenej 

miere manipuláciou kultivačných podmienok ako je napríklad použitie uhlíkového substrátu. 

Takisto je nutné poznamenať, že takáto nadprodukcia bola dosiahnutá v prostredí nízkej 

teploty, kde väčšina mikroorganizmov nerastie, najmä baktérií, a teda tým by sa výrazne znížila 

potreba sterilizácie a aj finančné náklady s ňou spojené. Dosiahnuté výťažky lipidov teda 

významne zvyšujú oleogénny potenciál kvasiniek Metschnikowia v biotechnologickom 

priemysle, nakoľko sa prejavila schopnosť vysokých produkcií lipidov využívaním odpadného 

substrátu – živočíšneho tuku, čo sa javí ako veľmi výhodné z ekonomického aj 

environmentálneho hľadiska.  

Využívaním odpadných substrátov kvasinky rodu Metschnikowia produkovali také lipidy, ktoré 

boli bohaté najmä na C16 a C18 mastné kyseliny, čo indikuje ich použitie vo výrobe biopalív. 

Glycerolové médium indukovalo vo veľkej miere produkciu nenasýtených mastných kyselín 

s vysokým zastúpením kyseliny linolovej, najmä u M. andauensis 129. Asimilácia glycerolu 

tiež viedla k produkcii významných ďalších polynenasýtených MK vo vyššej miere 

v porovnaní s glukózou i odpadným živočíšnym tukom, no vo všeobecnosti vo veľmi nízkych 

koncentráciách. Avšak, je nutné poznamenať, že kompozícia lipidov vyprodukovaných u 

kvasiniek M. andauensis 129 sa výrazne líšila na glycerolovom a tukovom médiu. Utilizácia 

glycerolu viedla k vysokému zastúpeniu polynenasýtených MK a naopak tukové médium 

indukovalo produkcia nasýtených MK vo zvýšenej miere. Práve u tohto kmeňa kompozícia MK 

vyprodukovaných na tukovom médiu je v nezanedbateľnej miere podobná kompozícii 

mastných kyselín zastúpených v kakaovom masle (Obr. 39), s miernejšou odchýlkou 
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v zastúpení kyseliny steárovej. Akokoľvek,  táto podobnosť ponúka potenciálne využitie 

lipidov ako substitúciu kakaového masla, kedy by sa reguláciou kultivačných podmienok 

mohlo dosiahnuť ešte vyššej podobnosti, čo by malo obrovský význam v potravinárskom 

priemysle.  

 

 

Obrázok 39: Porovnanie kompozície mastných kyselín v kakaovom masle [86] a v lipidoch 

vyprodukovaných kvasinkami M. andauensis 129 na tukovom médiu 

 

5.1.4 Analýza zastúpenia mastných kyselín prostredníctvom Ramanovej spektroskopie 

V rámci štúdia produkcie lipidov kvasinkami rodu Metschnikowia boli pozorované aj zmeny 

zastúpenia nasýtených a nenasýtených mastných kyselín v priebehu každej kultivácie 

prostredníctvom Ramanovej spektroskopie na Ústave prístrojovej techniky Akadémie vied 

Českej republiky. Špecifické píky v Ramanovských spektrách odpovedajú nasýteným 

a nenasýteným uhlíkovým väzbám, čo umožňuje rýchly odhad stupňa nenasýtenosti lipidov 

tzv. jódového čísla, na základe pomeru intenzity špecifických píkov. Špecifické píky sú pre 

nasýtené MK (CH2) na 1,445 cm−1 a nenasýtené MK (C=C) na 1,656 cm−1 Ramanovského 

spektra. Príprava vzoriek a podmienky analýzy sú uvedené v kapitole 4.4.6. 

 

5.1.4.1 Analýza zmien mastných kyselín v priebehu kultivácie  

Z dôvodu veľkého množstva spektier sú nižšie zobrazené len názorné ukážky spektier (Obr. 40-

43), ktoré predstavujú zmeny nenasýtenosti MK v mikrobiálnych lipidoch v priebehu 

kultivácie.  
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Obrázok 40: Priebeh zmien nenasýtenosti MK počas kultivácie u kvasiniek M. pulcherrima 149 na 

glycerolovom médiu s C/N pomerom 97 

 

 

Obrázok 41: Priebeh zmien nenasýtenosti MK počas kultivácie u kvasiniek M. pulcherrima 149 na 

glycerolovom médiu s C/N pomerom 97 
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Obrázok 42: Priebeh zmien nenasýtenosti MK počas kultivácie u kvasiniek M. pulcherrima 145 na 11% 

glycerolovom médiu s C/N pomerom 150 

 

 

Obrázok 43: Priebeh zmien nenasýtenosti MK počas kultivácie u kvasiniek M. andauensis na 3% 

tukovom médiu 

Na uvedených spektrách získaných Ramanovou spektroskopiu, na základe pomeru 

špecifických píkov nenasýtených mastných kyselín a nasýtených mastných kyselín, možno 

pozorovať zvyšovanie nenasýtených MK na úkor nasýtených so zvyšujúcou sa dobou kultivácie 

(Obr. 40-42). Navyše, na zobrazenie časových zmien nasýtených a nenasýtených MK 
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detekovaných Ramanovou spektroskopiu je možné využiť aj  spektrálne mapy, ktoré veľmi 

prehľadne vykresľujú tento priebeh. Na uvedenej spektrálnej mape (Obr. 43,) os y zobrazuje 

rastúci časový priebeh a na ose x možno pozorovať špecifické píky odpovedajúce nasýteným 

a nenasýteným MK. Zo spektrálnej mapy možno pozorovať veľmi nízke množstvo 

nenasýtených mastných kyselín na začiatku kultivácie a ich postupné zvyšovanie s časom, čo 

je zobrazené farebnou škálou intenzít. Na druhej strane, množstvo nenasýtených mastných 

kyselín zostáva po krátkom čase nemenné.  

Výsledky získané Ramanovou spektrometriu poukazujú na vplyv doby kultivácie na zastúpenie 

nasýtených a nenasýtených MK v lipidoch kvasiniek kultivovaných na glukóze, glycerole aj 

odpadnom živočíšnom tuku. V práci bolo demonštrované, že dlhšia doba kultivácie stimuluje 

vznik nenasýtených MK v mikrobiálnych lipidoch akumulovaných kvasinkami rodu 

Metschnikowia. Tento vplyv je pravdepodobne tiež úzko spojený s nízkou teplotou, v ktorej 

kultivácia prebiehala, čím kvasinky boli nútené uplatniť obranný mechanizmus, aby prežili toto 

pre nich stresové prostredie po relatívne dlhú dobu. 

 

5.1.4.2 Porovnanie výsledkov Ramanovej spektrometrie a plynovej chromatografie 

V práci bolo ďalej prevedené porovnanie výsledkov získaných z Ramanovej spektroskopie 

(RS) a plynovej chromatografie (GC) prostredníctvom jódového čísla. K tomuto účelu bola 

využitá nižšie uvedená kalibračná krivka (Obr. 44) získaná na základe pomerov nenasýtených 

väzieb a nasýtených väzieb jednotlivých čistých mastných kyselín. Uvedený graf predstavuje  

prepojenie jódového čísla (os y) vypočítaného využitím pomeru nenasýtených a nasýtených 

MK získaného metódou RS (spodná os x) a GC (vrchná os x) vďaka čomu mohli byť navzájom 

tieto výsledky porovnané. V práci sú zobrazené len názorné príklady z dôvodu veľkého 

množstva spektier (Obr. 45-47). 

 

 

Obrázok 44: Kalibračná krivka na stanovenie jódového čísla 
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Obrázok 45: Ramanovské spektrum lipidov u kvasiniek M. pulcherrima 147 na rozdielnych médiách 

 

Tabuľka 9: Zrovnanie jódového čísla získaného z RS a GC u M. pulcherrima 147 na odlišných médiách 

 Jódové číslo z RS Jódové číslo z GC 

MP147_1% tuk 78 74  

MP147_13%gly_CN150 62 55 

 

 

 

Obrázok 46: Ramanovské spektrum lipidov u kvasiniek M. pulcherrima 149 na rozdielnych médiách 
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Tabuľka 10: Tabuľka 11: Zrovnanie jódového čísla získaného z RS a GC u M. pulcherrima 149 na 

odlišných médiách 

 Jódové číslo z RS Jódové číslo z GC 

MP149_2% tuk 88 100 

MP149_10%gly_CN97 63 59  

 

 

 

Obrázok 47: Ramanovské spektrum lipidov u kvasiniek M. andauensis 129 na rozdielnych médiách 

 

Tabuľka 12: Tabuľka 13: Zrovnanie jódového čísla získaného z RS a GC u M. andauensis 147 na 

odlišných médiách 

 Jódové číslo z RS Jódové číslo z GC 

MA129_10%gly_CN150 98 108 

MA129_11%gly_CN150 98 108 

MA129_12%gly_CN150 98 108 

MA129_13%gly_CN150 97 108 

 

Detekcia zastúpenia mastných kyselín metódou jódového čísla bolo demonštrované, že 

výsledky získané Ramanovou spektrometriou približne odpovedajú výsledkom získaných 

plynovou chromatografiou s miernymi odchýlkami. Tieto odchýlky mohli byť spôsobené 

stratami počas extrakcie či transesterifikácie lipidov pred GC analýzou ale aj chybami merania 

metódou Ramanovej spektroskopie, ktoré mohli vzniknúť v dôsledku šumu vzniknutého 

fluorescenciu z nečistôt prítomných v analyzovanej vzorke. Uvedené výsledky teda podporujú 

využitie Ramanovej spektroskopie v analýze mikrobiálnych lipidoch, nakoľko táto metóda 
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poskytuje rýchly a relatívne presný odhad zastúpenia MK s minimálnou úpravou vzorky, ktorá 

navyše umožňuje tiež detekciu lipidov v čase.  

 

5.2 Drop testy 

V nasledujúcich experimentoch bola sledovaná schopnosť štyroch kmeňov kvasiniek využívať 

k svojmu rastu rôzne substráty, ktoré predstavovali v médiu hlavný zdroj uhlíka. K tomuto 

účelu boli využívané kvasinky M. pulcherrima 145, M. pulcherrima 147, M. pulcherrima 149 

a M. andauensis 129. Analýza prebiehala metódou tzv. drop testov, kde jednotlivé kmene boli 

kultivované v niekoľkých zriedeniach na tuhých médiách s obsahom vybraných študovaných 

substrátov. Zloženie médií ako aj kultivačné podmienky jednotlivých drop testov sú uvedené 

v kapitole 4.5. 

Sledovaná bola aj schopnosť kmeňov utilizovať médiách s obsahom hydrolyzátov odpadného 

živočíšneho tuku a kvasinky na vybraných médiách boli tiež podrobené vizualizácii lipidov 

prostredníctvom metódy FLIM.  

5.2.1 Utilizácia uhlíkových substrátov kvasinkami rodu Metschnikowia  

V rámci štúdia schopnosti utilizácie uhlíkových substrátov študovanými kvasinkami bolo 

vybraných 9 substrátov. Medzi substrátmi bola použitá aj glukóza, pričom toto médium 

predstavovalo základné kultivačné médium týchto kvasiniek. Ďalšie skúmané uhlíkové 

substráty predstavovala manóza, xylóza, mannitol, galaktóza, sacharóza, arabinóza, ramnóza, 

a laktóza.    
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Obrázok 48: Rast kvasiniek na médiách na rozličných uhlíkových substrátoch metódou drop testov 

 

 

Kolónie kvasiniek M. pulcherrima 149 a M. pulcherrima 147 dokázali utilizovať a rásť na 

všetkých sacharidoch dokonca aj pri najvyššom (10-5) zriedení, s výnimkou xylózy, ktorá sa 

prejavila ako najmenej vhodná na rast kvasiniek v rámci študovaných substrátov. Kvasinky 

M. pulcherrima 145 a M. andauensis 129 celkovo preukázali nižší rast v porovnaní s ostatnými 

študovanými kmeňmi, avšak pri nižšom zriedení takisto dokázali utilizovať a rásť na všetkých 

substrátoch. Na základe výsledkov drop testov na jednotlivých médiách bola demonštrovaná 

schopnosť študovaných kvasiniek utilizovať a rásť na rôznych uhlíkových substrátov, čo opäť 

podporuje ich využitie v biotechnologickom procese.  

 

5.2.2 Utilizácia a produkcia lipidov na hydrolyzáte živočíšneho tuku kvasinkami rodu 

Metschnikowia 

Prostredníctvom drop testov bol sledovaný rast študovaných kmeňov kvasiniek Metschnikowia 

na bázickom hydrolyzáte odpadného živočíšneho tuku. Ďalej bol skúmaný aj rast kvasiniek na 

hydrolyzátových médiách s prídavkom glukózy alebo glycerolu v rôznych koncentráciách. 

Koncentrácia glycerolu v používanom hydrolyzáte činila 15 g/l.  
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Obrázok 49: Rast kvasiniek na médiách s obsahom hydrolyzátu živočíšneho tuku metódou drop testov  

 

Na vyššie uvedených obrázkoch (Obr. 49) možno viditeľne pozorovať, že všetky študované 

kvasinky rástli na médiu, ktorý ako uhlíkový zdroj obsahoval živočíšny tuk podrobený bázickej 

hydrolýze, navyše aj vo vyšších zriedeniach. Kombinácia hydrolyzátu a glukózy sa prejavila 

veľmi stimulačne na rast všetkých študovaných kvasiniek, avšak so zrovnateľnými výsledkami 

ako aj bez jej prídavku. Na druhej strane, prídavok glycerolu v koncentrácii 20 g/l vykazoval 

podobný rast  kultúr ako na čistom hydrolyzáte, avšak v iných koncentráciách inhiboval rast 

kvasiniek v porovnaní s rastom na čistom hydrolyzáte. Na základe výsledkov bolo teda 

demonštrovaná schopnosť študovaných kvasiniek rodu Metschnikowia utilizovať produkty 

bázickej hydrolýzy odpadného živočíšneho tuku a rásť na tomto lacnom odpadnom substráte aj 

bez dodatočného prídavku uhlíkového zdroja.  

5.2.2.1 Sledovanie produkcie lipidov študovanými kvasinkami prostredníctvom FLIM 

Kvasinkové kmene kultivované na médiách s obsahom čistého hydrolyzátu, hydrolyzátu 

s prídavkom 20 g/l glukózy a 20 g/l glycerolu boli farbené Nílskou červeňou a následne 

snímané prostredníctvom FLIM, aby mohli byť evaluované ich schopnosti produkcie lipidov 

na produktoch hydrolýzy odpadného živočíšneho tuku.  
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Obrázok 50: FLIM snímky kvasinkových kmeňov kultivovaných na hydrolyzáte živočíšneho tuku 

 

 

Obrázok 51: FLIM snímky kvasinkových kmeňov kultivovaných na hydrolyzáte živočíšneho tuku 

s prídavkom glukózy (20 g/l) 
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Obrázok 52: FLIM snímky kvasinkových kmeňov kultivovaných na hydrolyzáte živočíšneho tuku 

s prídavkom glycerolu (20 g/l) 

 

Na všetkých sledovaných médiách sú viditeľné lipidové granule, ktoré sú zobrazené červenou 

farbou, avšak možno sledovať ich rozdielnu veľkosť v závislosti na kvasinkovom kmeni 

a taktiež v závislosti na použitom uhlíkovom zdroji v médiu. V bunkách boli touto metódou 

zachytené aj iné intracelulárne bunkové štruktúry, kofaktory či metabolity s odlišnou dobou 

života a teda sú reprezentované inou farbou ako červenou.  Na médiu s obsahom produktov 

bázickej hydrolýzy odpadného živočíšneho tuku ako jediného zdroja uhlíku v médiu bola 

jednoznačne demonštrovaná najvyššia akumulácia lipidov u kvasinky M. pulcherrima 145. Na 

povrchu týchto mikrobiálnych lipidov je pozorovateľný výrazný prstenec s odlišnou dobou 

života, čo pravdepodobne spôsobila vysoká koncentrácia koenzýmov na ich povrchu.  

U ostatných kvasinkových kmeňov boli lipidické granule relatívne malé, najmenšie u kmeňa 

M. pulcherrima 149. Množstvo akumulovaných lipidov u kvasiniek M. pulcherrima 145  sa 

priveľmi nezmenilo prídavkom glukózy do hydrolyzátového média. Naopak, u ostatných 

študovaných kvasiniek je možné pozorovať väčšie lipidické granule v bunkách. Detekované 

mikrobiálne lipidy na hydrolyzátovom médiu s prídavkom glycerolu boli veľkostne 

porovnateľné s lipidickými granulami akumulovanými v médiu v kombinácii hydrolyzát 

s glukózou.  Zo získaných snímiek (Obr. 50-52) možno jednoznačne konštatovať, že najvyššia 

produkcia lipidov v kvasinkách sa prejavila na médiách obohatených o ďalších zdroj uhlíka, 

pričom medzi prídavkom glukózy alebo glycerolu nebol pozorovaný výrazný rozdiel. 

Porovnateľné výsledky získané použitím glukózy a odpadného substrátu – glycerolu opäť 

poukazujú na schopnosť kvasiniek Metschnikowia produkovať lipidy aj použitím lacného 

odpadného substrátu bez zníženia výťažku.  Zo všetkých študovaných kvasinkových kmeňov 

naprieč všetkými médiami, sa najvyššia lipidická akumulácia prejavila u kvasiniek 

M. pulcherrima 145. U tohto kmeňa si môžeme všimnúť aj odlišný tvar buniek – guľatý 

v porovnaní s elipsoidnými bunkami ostatných študovaných kmeňov a tiež zhlukovanie buniek, 
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čo naznačuje, že na kvasinky M. pulcherrima 145 pôsobil stres, čo pravdepodobne vysvetľuje 

aj ich zvýšenú akumuláciu lipidov. Z tohto dôvodu sa javí vhodné použiť k produkcii lipidov 

na médiu s obsahom hydrolyzátu práve kvasinky M. pulcherrima 145. 

Na základe výsledkov bola demonštrovaná výhoda využitia fluorescenčnej mikroskopie FLIM 

na relatívne rýchlu orientačnú analýzu mikrobiálnych lipidov použiteľnú ako výborný nástroj 

na rýchlu identifikáciu potenciálne najlepšieho kmeňa na produkciu mikrobiálnych lipidov 

v závislosti na použitých médiách či odlišných kvasinkových kmeňoch.  

 

5.3 Analýza karyotypu kvasiniek rodu Metschnikowia  

Predložená práca bola na záver doplnená o analýzu genómu vybraných kvasiniek rodu 

Metschnikowia prostredníctvom pulznej gélovej elektroforézy CHEF. Na tento experiment boli 

vybrané kvasinky M. pulcherrima 145, M. pulcherrima 147, M. pulcherrima 149 

a M. andauensis 129. Nakoľko karyotyp týchto kvasiniek nebol ešte popísaný bolo potrebné 

najprv optimalizovať izoláciu DNA a taktiež separačné podmienky, tak aby bola dosiahnutá čo 

najúspešnejšia separácia chromozómov. Základný postup prípravy DNA izolátov a postup 

metódy je uvedený v kapitole 4.6. V rámci sady experimentov bola ako štandard použitá 

chromozomálna DNA izolovaná z  kvasinky Saccharomyces cerevisie (Yeast chromosome 

marker) a Hansenula wingei (CHEF DNA Size Marker).  

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prvom experimente bol použitý postup izolácie intaktnej DNA uvedený v kapitole 4.6.1. Na 

izoláciu bolo použitých 5∙1010 buniek, ktoré boli vystavené pôsobeniu lytikázy a ďalej zmiešané 

s 2% roztokom agarózy v pomere 1:1. Vzniknuté bločky obsahujúce DNA boli inkubované 

v NDS pufre cez noc a následne bola k nim pridaná 0,1 ml roztoku proteinkinázy K. Inkubácia 

prebiehala 24 hodín a po premytí s čerstvým roztokom boli bločky inkubované nasledujúcich 

24 hodín v NDS pufri. Po uplynutí tejto doby boli uskladnené v EDTA pri 4 °C. Takto 

vyizolované DNA bolo separované metódou PFGE (Obr. 54-55). 

 

Obrázok 53: a) Yeast chromosome marker Sachaccaromyces cerevisie b) DNA Size Marker 

Hansenula wingei 
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Obrázok 54: PFGE; poradie vzoriek; podmienky separácie 

 

 

 

Obrázok 55: PFGE; poradie vzoriek; podmienky separácie 

 

Separácia kvasinkovej DNA izolovanej vyššie uvedeným spôsobom bola prevedená pulznou 

gélovou elektroforézou, ktorá trvala 24 hodín (Obr. 54). Z výsledkov možno pozorovať band, 

ktorý podľa rebríčku použitého štandardu odpovedá chromozómom o veľkosti 1 900 kb a 1 640 

kb. Na snímku možno vo všetkých študovaných vzorkách vidieť rozmazané pásy, ktoré boli 

pravdepodobne spôsobené degradáciou DNA počas izolácie. Získané bandy boli veľmi hrubé, 

čo mohlo indikovať neúplné rozdelenie chromozómov z dôvodu krátkeho času separácie 
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a z tohto dôvodu boli tieto vzorky izolovanej DNA podrobené ďalšej separácii s upravenými 

separačnými podmienkami, pričom celková doba bola 95 hodín (Obr. 55). Výsledky tejto 

separácie sú zobrazené na Obr. 55, kde však nie je možné pozorovať skoro žiadne bandy a teda 

za týchto separačných podmienok nedošlo k úspešnej separácii. Navyše na obrázku nie je 

možné pozorovať ani rebríček, čo bolo spôsobené príliš dlhou dobou separácie, ktorá nebola 

vhodná pre použitý štandard. 

 

Keďže nedošlo k úspešnému rozdeleniu chromozómov, bol upravený postup izolácie DNA pre 

ďalšie experimenty. Nakoľko nie všetky separované bandy boli dostatočne výrazné  

v predchádzajúcich separáciách, čo mohlo byť spôsobené nízkou koncentráciou DNA, bolo na 

izoláciu DNA použité väčšie množstvo buniek, a to 1∙1010. Ďalej bol  použitý  1% roztok 

agarózy na tvorbu bločkov a zmiešaný s bunkami v pomere 3:1 (agaróza:bunky). Ďalej izolácia 

postupovala obdobne ako v predchádzajúcom experimente, avšak inkubácia v NDS pufre 

prebiehala len prvých 24 hodín, aby sa predišlo degradácii DNA. Takto pripravené bločky boli 

podrobené analýze metódou PFGE (Obr. 56) 

 

 

Obrázok 56: PFGE; poradie vzoriek; podmienky separácie 

Separáciou chromozómov prostredníctvom PFGE zobrazenou na Obr. 56, prišlo k rozdeleniu 

štandardu avšak ten je na snímke veľmi málo viditeľný, čo bolo pravdepodobne spôsobené 

nízkou koncentráciou vloženého bločku štandardu. Jednotlivé vzorky sú už veľmi dobre 

pozorovateľné aj v porovnaní s predchádzajúcim experimentom (Obr. 54), čo bolo 

pravdepodobne ovplyvnené zvýšenou koncentráciou izolovaného DNA. Upravený izolačný 

postup DNA kvasiniek rodu Metschnikowia viedol opäť k separácii bandu odpovedajúcemu 

chromozómomom o veľkosti 1 900 a 1 640 kb. Hoci sú opäť separované bandy mierne 

rozmazané, zo snímku sa javí, že kvasinky Metschnikowia obsahujú chromozóm väčší ako 1900 



79 

 

kb, kam už nesiaha použitý štandard. Nemožnosť rozdeliť väčšie chromozómy mohlo byť 

spôsobené použitím hustým agarózovým gélom, čím bola znemožnená migrácia príliš veľkým 

DNA fragmentov. Avšak na snímku je možné  opäť pozorovať vzniknuté rozmazané pásy, čo 

bolo pravdepodobne spôsobené degradáciou DNA.  

 

Z dôvodu opätovnej degradácie DNA boli prevedené ďalšie zmeny v postupe izolácie DNA.  

Na izoláciu bolo použitých 1∙1010 buniek, nakoľko sa toto množstvo ukázalo ako vhodné. 

Rozrušenie bunečnej steny prebiehalo dvojakým spôsobom. Jedna séria buniek bola 

inkubovaná v prostredí lytického reagentu (Cell Lytic Y)  za stáleho trepania. Po inkubácii boli 

bunky zmiešané s 1% roztokom agarózy v pomere 1:1. Ďalšia zmena oproti konvenčnému 

postupu spočívala v zvýšení prídavku proteinkinázy K (PKK), pričom boli testované dve rôzne 

množstvá – prídavok 0,2 ml a 0,5 ml roztoku proteinkinázy K k agarózovým bločkom 

obsahujúcim DNA študovaných kvasiniek.  

Druhá séria buniek bola podrobená rozrušeniu bunečnej steny prostredníctvom sklenených 

guľôčok. Sklenené guľôčky boli pridané k bunkám v pomere 1:2 (g bunky:g gulôčky) a tiež 

bolo pridaných 0,5 ml lytického pufru (150mM NaCl, 50mM TRIS, 5mM EDTA, pH 7.5). 

Následne bola takto pripravená biomasa vortexovaná po dobu 1 minúty a vložená do mrazu po 

dobu 1 minúty a postup bol opakovaný trikrát. Takto pripravené bunky boli zmiešané s 1% 

roztokom agarózy v pomere 1:1.  Ďalší postup izolácie už bol prevedený obdobne ako 

predchádzajúce, pričom množstvo roztoku proteinkinázy činil 0,2 ml. U oboch sérii inkubácia 

v NDS pufre trvala len prvých 24 hodín a následne boli bločky premiestnené do EDTA 

a uchované v chladničke. Pri samotnej pulznej elektroforéze bol využitý redší agarózový gél – 

0,8% a doba separácie bola 48 hodín (Obr. 57).  

 

 

Obrázok 57: PFGE; poradie vzoriek; podmienky separácie 
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Z výsledkov separácie DNA (Obr. 57) vidieť separáciu prvých dvoch bandov, ktoré na základe 

rebríčka použitého štandardu H. wingei obsahujúcom chromozómy s veľkosťou 1,05-3,13 Mb 

odpovedajú chromozómom väčším ako 1 900 kb, tak ako sa predpokladalo v predchádzajúcich 

separáciách. Detekcia väčších chromozómov bola dosiahnutá pravdepodobne vďaka použitiu 

agarózového gélu v nižšej koncentrácii a dlhšej doby separácie, čo umožnilo dlhším 

chromozómom ľahšiu migráciu.  

Vzorky, ktoré boli podrobené rozrušeniu bunečnej steny prostredníctvom sklenených guľôčok  

sa prejavili miernou degradáciou DNA a teda typ takéhoto mechanického rozrušenia sa nejaví 

ako vhodný. Avšak, DNA izolovaná menej deštruktívnou technikou s prídavkom vyššieho 

množstva proteinkinázy K oproti prechádzajúcim separáciám sa prejavila ako výhodná, pretože 

takouto optimalizáciou izolačného postupu boli odstránené rozmazané pásy, ktoré 

v predchádzajúcich experimentoch boli prítomné a pravdepodobne spôsobené degradovanou 

DNA.  

Hoci v rámci predloženej nebolo dosiahnutej úplnej úspešnej separácii chromozómov 

u kvasiniek rodu Metschnikowia z časových dôvodov, jednotlivými optimalizáciami 

dochádzalo k zlepšujúcej sa separácii. Táto čiastočná optimalizácia izolačného postupu, 

predstavuje sľubný základ pre ďalšie nadväzujúce práce, kde by mohla byť docielená úplná 

charakteristika karyotypu kvasiniek rodu Metschnikowia.  
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6 ZÁVER 

Predložená diplomová práca sa zaoberá štúdiom regulácie produkcie lipidov a zastúpenia 

jednotlivých mastných kyselín kvasinkami rodu Metschnikowia. V rámci štúdie boli sledované 

vplyvy rôznych kultivačných podmienok na produkčné vlastnosti štyroch použitých kmeňov 

kvasiniek, ktoré boli navzájom porovnávané. Sledovaný bol vplyv vybraných substrátov na 

produkčné vlastnosti kvasiniek a medzi tieto substráty bola zaradená glukóza, glycerol 

a odpadný živočíšny tuk. Rovnako bol pozorovaný aj efekt pomeru uhlíka a dusíka v médiu a 

vplyv teploty na akumuláciu lipidov kvasinkami.  

 

Sledované parametre sa ukázali ako veľmi významné, nakoľko bol demonštrovaný ich značný 

vplyv na produkciu lipidov kvasinkami. Teplota nižšia ako optimálna a vyšší pomer uhlíka 

a dusíka sa ukázali ako najvýhodnejšie k dosiahnutiu maximálnych výťažkov lipidov. 

Študované kvasinkové kmene boli schopné rastu a akumulácie mikrobiálnych lipidov na širokej 

škále koncentrácii glycerolu s lipidickými výťažkami porovnateľnými s výťažkami získanými 

na glukóze. Študované kvasinky rovnako preukázali schopnosť asimilácie odpadného 

živočíšneho tuku ako jediného zdroja uhlíku v médiu, pričom produkovali významné množstvá 

lipidov, ktoré predstavovali najvyššie dosiahnuté výťažky spomedzi všetkých použitých 

substrátov. Práve využitie odpadných substrátov ako hlavné zložky kultivačných médií majú 

veľký potenciál v biotechnologickom priemysle, nakoľko by sa takto výrazne znížili náklady 

na produkciu lipidov a rovnako to má veľký význam i z environmentálneho hľadiska, keďže by 

sa takto znížilo množstvo odpadu v životnom prostredí. Rovnako má veľký význam využívanie 

kultivácie v prostredí zníženej teploty, nakoľko by sa tým docielilo výrazné zníženie rizika 

kontaminácie. Navyše, v práci bolo prostredníctvom orientačných vizuálnych testoch 

demonštrovaná schopnosť kvasiniek využívať širokú škálu sacharidov k svojmu rastu.  

 

Na základe výsledkov sa ako najvhodnejší k priemyselnej produkcii lipidov prejavil 

kvasinkový kmeň Metschnikowia pulcherrima 149, ktorý preukázal najvyšší nárast aj 

produkciu lipidov na médiách s obsahom glycerolu, pričom hodnota biomasy dosahovala 

9,6 g/l a množstvo lipidov tvorilo 11,4 % v sušine.  Na médiách s obsahom živočíšneho tuku 

ako jediného zdroja uhlíka boli výrazné nadprodukcie lipidov sprevádzané zníženým 

množstvom biomasy v porovnaní s glycerolovými médiami. U kvasiniek M. pulcherrima 147 

a M. pulcherrima 149 boli na tukovom médiu dosiahnuté výťažky biomasy aj  lipidov relatívne 

zrovnateľné, pričom obsah lipidov v sušine dosahoval viac ako 30 %. Celkovo však na 

tukových médiách bolo maximum lipidov získané u kvasinky M. andauensis 129, ktorý 

predstavoval viac ako 50 % lipidov v sušine, avšak nárast biomasy u tohto kmeňa bol nízky. 

 

Zastúpenie mastných kyselín u kvasiniek sa prejavilo majoritným zastúpením C16 a C18 

mastných kyselín, čo indikuje ich potenciál využitia v biopalivovom priemysle. Veľmi 

významné množstvo zastupovala aj kyselina linolová, ktorá je esenciálnou mastnou 

kyselinou radenou do skupiny omega-6 mastných kyselín a to najmä u kvasiniek M. andauensis 

129, kde toto množstvo dosahovala až 50%. Najmä na glycerolových médiách, boli u kvasiniek  
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identifikované významné polynenasýtené mastné kyseliny ako kyselina γ-linolenovú, α-

linolenová či eiosapentaenová, hoci v nízkych koncentráciách, pričom k ich indukcii značne 

prispela aj nízka teplota.  Keďže tieto mastné kyseliny majú veľmi pozitívny vplyv na ľudské 

zdravie, ďalšiou optimalizáciou kultivačného procesu by mohol byť dosiahnutý vyšší výťažok 

týchto polynenasýtených mastných kyselín, čo by výrazne zvýšilo potenciál využitia kvasiniek 

rodu Metschnikowia v potravinárskom či farmaceutickom priemysle. U kvasinky 

M. andauensis 129 zmena uhlíkového substrátu spôsobila výraznú konverziu kompozície 

mastných kyselín, keďže na glycerole majoritný podiel lipidov tvorila kyselina linolová, no 

kultivácia tohto kmeňa na živočíšnom tuku viedla k zvýšeniu nasýtených mastných kyselín, 

pričom profil jednotlivých mastných kyselín bol podobný kompozícii mastných kyselín 

obsiahnutých v kakaovom masle. 

 

V rámci práce bola produkcia lipidov kvasinkami sledovaná aj prostredníctvom Ramanovej 

spektroskopie v priebehu kultivácie, kde boli sledované zmeny v zastúpení mastných kyselín 

na základe pomeru intenzít špecifických píkov korešpondujúcich nasýteným a nenasýteným 

mastným kyselinám. V predloženej práci bol demonštrovaný nárast nenasýtených mastných 

kyselín s kultivačným časom na úkor nasýtených mastných kyselín. Zároveň boli výsledky 

zastúpenia mastných kyselín Ramanovou spektroskopie porovnané s výsledkami získanými 

plynovou chromatografiu, kde bola demonštrovaná ich podobnosť. K detekcii lipidov bolo 

využité farbenie Nílskou červeňou a následne fluorescenčná mikroskopia FLIM, 

prostredníctvom ktorej boli vizualizované lipidické granule akumulované študovanými 

kvasinkami na médiách s obsahom hydrolyzátu odpadného živočíšneho tuku ako jediného 

zdroja uhlíka a tiež hydrolyzátu v kombinácii s glukózou alebo glycerolom. Na základe FLIM 

snímkov sa prídavok ďalšieho uhlíkového zdroja ukázal pozitívne, pričom akumulácia lipidov 

bola porovnateľná pridaním glukózy a glycerolu. Ramanova spektroskopia rovnako ako aj 

fluorescenčná mikroskopia FLIM sa preukázala ako veľmi vhodná metóda na detekciu lipidov 

v kvasinkách, ktorá ponúka rýchlu, spoľahlivé, nedeštruktívnu detekciu mikrobiálnych lipidov 

v čase.  

 

Na záver práce bola prevedená čiastočná optimalizácia postupu analýzy karyotypu kvasiniek 

Metschnikowia prostredníctvom pulznej gélovej elektroforézy. Boli zavedené úpravy v izolácii 

chromozomálnej DNA kvasiniek a takisto podmienky separácie, ako hustota použitého gélu a 

doba separácie. Avšak v predloženej práci nebola dosiahnutá úplná charakterizácia karyotypu 

študovaných kvasiniek rodu Metschnikowia, preto je nutné v nadväzujúcich prácach navrhnúť 

ďalšie optimalizačné postupy.  
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8 ZOZNAM SKRATIEK 

glu    glukóza 

gly     glycerol 

C/N    pomer uhlíka a dusíka v médiu 

CT    nízka teplota (15 °C) 

LT    laboratórna teplota (25 °C) 

FLIM    Fluorescence life-imaging microscopy 

GC    plynová chromatografia 

MK    mastné kyseliny 

MP145   Metschnikowia pulcherrima 145 

MP147   Metschnikowia pulcherrima 147 

MP149   Metschnikowia pulcherrima 149  

MA129   Metschnikowia andauensis 129 

MUFA    mononenasýtené mastné kyseliny 

PUFA    polynenasýtené mastné kyseliny 

PFGE    pulzná gélová elektroforéza 

SFA    nasýtené mastné kyseliny  

TAG    triacylglycerol 
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9 PRÍLOHY 

9.1 Percentuálne zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v lipidoch kvasiniek 

rodu Metschnikowia 

9.1.1 Vplyv C/N pomeru a použitého uhlíkového substrátu  

Tabuľka 14: Profil MK u študovaných kvasiniek na glycerolovom médiu s C/N 10 a C/N 24  

Zastúpenie mastných 

kyselín (%) 

Glycerolové médium 

CN10  CN24 

MP145 MP147 MP149 MA 129 MP145 MP147 MP149 MA 129 

kaprinová 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

undekanová 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

laurová 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

myristová 0,57 0,28 0,30 0,32 0,32 0,00 0,35 0,47 

myristolejová 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pentadekanová 0,39 0,16 0,16 0,19 0,20 0,00 0,16 0,36 

palmitová 10,65 8,18 8,39 6,71 8,19 10,81 8,50 7,52 

palmitoolejová 6,35 7,62 7,78 7,03 8,26 5,99 7,45 6,05 

heptadecenová 6,75 6,14 4,66 4,97 6,16 4,25 4,32 3,36 

stearová 7,28 6,09 6,32 3,76 5,72 6,76 5,98 3,99 

olejová 40,44 48,52 54,81 30,54 46,11 39,28 51,94 24,86 

linolová 23,20 20,66 15,68 41,05 21,92 29,20 18,61 47,37 

γ-linolenová 0,82 0,10 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,25 

α-linolenová 0,53 0,95 0,44 2,25 1,10 0,89 0,64 2,79 

arachová 0,31 0,18 0,14 0,12 0,17 0,17 0,17 0,00 

eicosenová 0,62 0,28 0,26 0,49 0,67 0,54 0,79 0,39 

eicosadienová 0,00 0,08 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 

arachidonová 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

eicosapentaenová 0,72 0,08 0,22 1,82 0,10 0,66 0,30 1,64 

eruková 0,50 0,13 0,00 0,47 0,37 0,34 0,24 0,72 

lignocerová 0,26 0,56 0,39 0,26 0,64 0,55 0,55 0,23 
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Tabuľka 15: Profil MK u študovaných kvasiniek na glycerolovom a glukózovom médiu s C/N 97 a C/N 150 

Zastúpenie 

mastných kyselín 

(%) 

Glycerolové médium Glukózové médium  

CN97 CN150 CN97 CN150 

MP145 MP147 MP149 MA129 MP145 MP147 MP149 MA129 MP145 MP147 MP149 MA129 MP145 MP147 MP149 MA129 

kaprinová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

undekanová 0,31 0,50 0,11 0,25 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 

laurová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

myristová 0,43 0,30 0,29 0,45 0,42 0,35 0,37 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,13 0,10 0,22 

myristolejová 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,11 0,06 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 

pentadekanová 0,23 0,15 0,14 0,21 0,21 0,09 0,07 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10 0,09 0,22 

palmitová 9,61 9,58 10,00 9,73 10,52 10,84 10,58 7,80 6,79 7,56 5,69 6,88 10,00 8,16 5,47 8,30 

palmitoolejová 4,35 4,47 4,69 4,61 4,07 6,81 8,49 4,92 6,25 6,60 8,06 8,59 6,92 6,02 9,13 10,53 

heptadecenová 2,78 2,69 2,24 2,13 2,45 2,26 1,77 3,56 3,43 3,51 4,21 4,01 2,27 3,08 3,45 3,58 

stearová 5,13 4,57 6,40 5,94 5,74 6,76 7,68 4,36 3,05 2,11 1,90 0,00 1,92 1,95 1,49 2,47 

olejová 36,25 40,84 39,00 24,41 36,81 50,60 50,77 26,68 41,23 49,25 49,74 46,04 49,24 52,44 53,69 46,34 

linolová 38,27 32,93 31,93 45,12 37,70 18,89 17,86 46,30 37,26 28,35 27,73 31,12 27,93 25,58 22,94 26,23 

γ-linolenová 0,21 0,00 0,14 0,22 0,24 0,03 0,04 0,24 0,48 0,67 0,42 0,22 0,12 0,30 0,40 0,26 

α-linolenová 1,60 2,35 2,65 3,36 0,34 0,88 0,66 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 

arachová 0,22 0,20 0,22 0,19 0,30 0,21 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

eicosenová 0,60 0,00 0,32 0,40 0,00 1,05 0,24 0,00 0,89 1,14 1,09 0,94 0,96 1,02 1,16 0,87 

eicosadienová 0,00 0,00 0,08 0,10 0,00 0,06 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

arachidonová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

eicosapentaenová 0,00 0,83 0,89 1,59 0,75 0,08 0,10 2,32 0,62 0,78 0,73 1,53 0,18 0,79 0,53 0,99 

eruková 0,00 0,29 0,18 1,09 0,00 0,17 0,08 0,33 0,00 0,03 0,44 0,67 0,00 0,18 0,25 0,00 

docosadienová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lignocerová 0,00 0,30 0,61 0,21 0,44 0,62 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,24 0,21 0,00 

nervonová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 
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9.1.2 Vplyv teploty na profil MK   

 

Obrázok 58: Profil mastných kyselín u kvasinky M.pulcherrima 145 na C/N pomere 97  

  

Obrázok 59: Profil mastných kyselín u kvasinky M.pulcherrima 145 na C/N pomere 150 

 

Obrázok 60: Profil mastných kyselín u kvasinky M.pulcherrima 147 na C/N pomere 97 
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Obrázok 61: Profil mastných kyselín u kvasinky M.pulcherrima 149 na C/N pomere 150 

  

 

Obrázok 62: Profil mastných kyselín u kvasinky M.andauensis 129 na C/N pomere 97 

  

 

Obrázok 63: Profil mastných kyselín u kvasinky M.andauensis 129 na C/N pomere 150 
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myristová

pentadekanová

palmitová

palmitoolejová

heptadecenová

stearová

olejová

10,58

8,49 1,77

7,68

50,77

17,86

MP149 CN150 CT myristová
myristolejová
pentadekanová
palmitová
palmitoolejová
heptadecenová
stearová
olejová
linolová
γ-linolenová
α-linolenová
arachová
11-eicosenová
1,14-eicosadienová
eicosapentaenová
eruková
lignocerová

9,73
4,61

2,13

5,94

24,41
45,12

3,36

1,59
1,09

MA129 CN97 CT undekanová

myristová

pentadekanová

palmitová

palmitoolejová

heptadecenová

stearová

olejová
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9.1.3 Vplyv koncentrácie uhlíkového substrátu  

Tabuľka 16: Profil MK u Metschnikowia pulcherrima 145 v závislosti na koncentrácii glycerolu a odpadného živočíšneho tuku v médiu  

Metschnikowia pulcherrima 145 

Zastúpenie MK (%) 

Glycerolové médium C/N 97 Glycerolové médium C/N 150 Tukové médium 

100g/l gly 110g/l gly 120g/l gly 130g/l gly 100g/l gly 110g/l gly 120g/l gly 130g/l gly 10g 20g 30g 40g 50g 

kaprylová 0,00 0,00 0,00 0,20 0,72 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

kaprinová 0,00 0,00 0,00 0,25 0,60 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

undekanová 0,36 0,00 0,27 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 

laurová 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 

myristová 0,43 0,58 0,50 0,48 0,86 0,51 0,45 0,49 1,31 1,64 1,63 1,93 1,50 

myristolejová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,63 0,84 0,19 

pentadekanová 0,25 0,30 0,24 0,17 0,00 0,17 0,22 0,00 0,29 0,31 0,36 0,43 0,33 

pentadecenová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,20 0,26 0,00 0,00 

palmitová 11,01 11,16 12,30 11,32 14,10 11,52 10,57 11,19 17,80 20,93 19,77 22,57 19,59 

palmitoolejová 3,89 3,94 3,40 3,58 3,94 3,81 3,58 4,09 3,30 3,63 3,54 3,40 4,05 

heptadecenová 2,65 2,82 2,31 1,55 3,19 1,30 2,10 2,23 1,13 0,83 1,01 0,75 0,99 

stearová 5,96 6,75 7,07 6,08 10,61 6,18 5,86 6,84 12,31 12,79 11,81 15,66 11,82 

olejová 32,04 30,89 30,32 30,21 29,91 30,57 32,21 30,26 47,16 45,47 47,19 42,86 47,29 

linolová 37,92 39,74 38,85 38,55 32,34 38,85 39,39 40,22 14,21 12,41 12,84 10,58 13,19 

γ-linolenová 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

α-linolenová 2,82 3,34 3,12 3,25 3,26 3,26 2,48 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

arachová 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,21 0,24 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

eicosenová 0,42 0,48 0,46 0,76 0,47 0,66 0,69 0,23 1,06 1,04 0,96 0,97 1,04 

eicosapentaenová 1,47 0,00 0,80 2,10 0,00 1,70 1,58 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

eruková 0,34 0,00 0,36 0,58 0,00 0,20 0,42 0,59 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

lignocerová 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,04 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabuľka 17: Profil MK u Metschnikowia pulcherrima 147 v závislosti na koncentrácii glycerolu a odpadného živočíšneho tuku v médiu 

Metschnikowia pulcherrima 147 

Zastúpenie MK (%) 

Glycerolové médium C/N 97 Glycerolové médium C/N 150 Tukové médium 

100g/l gly 110g/l gly 120g/l gly 130g/l gly 100g/l gly 110g/l gly 120g/l gly 130g/l gly 10g 20g 30g 40g 50g 

kaprinová 1,11 1,44 1,13 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

undekanová 1,50 0,00 2,99 2,15 3,30 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

myristová 1,16 1,60 1,25 1,72 1,36 1,29 1,18 0,00 1,01 1,02 1,00 1,06 0,95 

myristolejová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

pentadekanová 0,41 0,58 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24 0,00 0,24 0,21 

pentadecenová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 

palmitová 18,46 22,84 22,04 23,38 23,97 21,16 20,46 20,67 15,24 15,56 15,94 15,48 15,61 

palmitoolejová 4,59 2,06 3,41 2,63 2,52 3,22 3,19 2,84 4,32 4,34 4,87 4,88 4,90 

heptadekanová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

heptadecenová 2,18 2,48 1,51 3,44 2,13 3,15 1,52 1,86 1,16 1,20 1,06 1,09 1,20 

stearová 13,03 19,73 19,88 21,80 19,17 17,60 13,70 19,25 7,69 8,44 7,84 8,18 7,62 

olejová 28,71 28,54 31,37 27,13 29,05 25,56 34,68 32,93 53,62 51,99 52,86 51,56 54,28 

linolová 23,51 15,59 12,80 11,50 14,96 17,08 19,98 16,93 15,31 15,99 15,32 15,42 13,55 

γ-linolenová 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 

α-linolenová 2,63 1,97 1,36 1,22 1,81 2,06 2,28 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 

arachová 1,74 1,06 0,74 1,29 0,68 0,00 0,96 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

eicosenová 0,00 0,73 1,01 0,00 0,72 0,00 1,95 1,78 1,24 1,23 1,12 1,11 0,94 

eicosapentaenová 0,00 0,70 0,00 0,54 0,00 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,27 

eruková 0,00 0,68 0,49 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 

lignocerová 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabuľka 18: Profil MK u Metschnikowia pulcherrima 149 v závislosti na koncentrácii glycerolu a odpadného živočíšneho tuku v médiu 

Metschnikowia pulcherrima 149 

Zastúpenie MK (%) 

Glycerolové médium C/N 97 Glycerolové médium C/N 150 Tukové médium 

100g/l gly 110g/l gly 120g/l gly 130g/l gly 100g/l gly 110g/l gly 120g/l gly 130g/l gly 10g 20g 30g 40g 50g 

kaprylová 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

kaprinová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

undekanová 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,63 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

laurová 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

myristová 0,00 1,16 1,44 1,23 1,22 0,77 0,38 0,50 1,40 0,43 0,97 0,65 0,42 

pentadekanová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,21 

palmitová 22,80 15,93 17,55 18,01 19,47 15,89 10,27 12,29 18,58 10,73 14,39 12,27 10,52 

palmitoolejová 3,49 7,18 2,21 2,44 4,52 3,94 5,90 5,68 3,96 4,16 5,03 5,36 4,07 

heptadecenová 3,17 0,89 1,56 1,42 1,34 1,32 1,52 1,54 0,82 2,50 1,02 1,03 2,45 

stearová 23,00 16,21 19,38 18,96 17,71 12,21 7,43 9,80 11,33 5,86 7,08 5,35 5,74 

olejová 28,51 22,09 24,10 33,81 32,35 41,09 54,13 49,34 49,58 37,57 54,20 55,90 36,81 

linolová 14,74 14,92 15,58 16,89 19,40 20,73 18,55 19,16 13,06 38,47 16,17 17,97 37,70 

γ-linolenová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 

α-linolenová 1,27 1,02 1,09 1,66 1,73 1,65 0,82 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 

arachová 1,64 0,00 0,94 0,95 1,06 0,56 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

eicosenová 1,37 1,06 0,60 0,87 1,20 0,00 0,00 0,00 1,01 0,28 1,15 1,13 0,00 

eicosadienová 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

eicosatrienová 0,00 8,89 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

eicosapentaenová 0,00 6,11 0,00 0,58 0,00 0,36 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,75 

eruková 0,00 1,91 13,31 2,76 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lignocerová 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,57 0,20 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 
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Tabuľka 19: Profil MK u Metschnikowia andauensis 129  v závislosti na koncentrácii glycerolu a odpadného živočíšneho tuku v médiu 

Metschnikowia andauensis 129 

Zastúpenie MK (%) 

Glycerolové médium C/N 97 Glycerolové médium C/N 150 Tukové médium 

100g/l gly 110g/l gly 120g/l gly 130g/l gly 100g/l gly 110g/l gly 120g/l gly 130g/l gly 10g 20g 30g 40g 50g 

kaprinová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06   4,34 5,42 3,77 

tridekanová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

myristová 0,43 0,00 0,36 0,66 0,45 0,49 0,44 0,41 2,01 1,81 2,48 2,38 2,25 

myristolejová 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,71 

pentadekanová 0,24 0,00 0,00 0,27 0,28 0,31 0,32 0,34 0,55 0,33 0,52 0,00 0,00 

pentadecenová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,65 0,00 0,00 

palmitová 11,47 10,27 10,30 11,84 11,78 14,25 10,51 11,28 22,82 22,97 25,98 25,72 26,02 

palmitoolejová 4,89 5,19 5,08 5,43 5,00 4,40 5,11 5,50 2,37 2,25 2,26 2,38 2,91 

heptadecenová 2,14 1,88 1,97 0,00 2,10 1,00 2,01 2,32 0,46 0,53 0,00 0,00 0,65 

stearová 5,83 4,86 4,58 4,78 5,95 6,02 3,95 3,98 20,43 18,39 22,25 24,41 20,15 

olejová 26,10 23,68 21,97 23,25 22,89 20,82 17,62 14,87 34,94 37,70 29,52 30,20 32,74 

linolová 41,52 47,39 48,45 50,39 49,51 51,29 47,40 50,80 7,64 10,04 7,27 8,34 9,42 

γ-linolenová 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

α-linolenová 4,47 4,01 4,02 0,00 0,00 0,21 5,52 5,90 1,06 1,37 1,31 1,15 1,38 

arachová 0,18 0,00 0,13 0,35 0,26 0,00 0,00 0,00 0,44 0,36 0,00 0,00 0,00 

eicosenová 0,37 0,26 0,35 0,37 0,32 0,29 0,44 0,26 1,77 1,68 3,42 0,00 0,00 

eicosadienová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 

eicosapentaenová 1,29 1,76 1,73 1,92 0,73 0,60 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

eruková 0,44 0,40 0,39 0,74 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 

docosadienová 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 2,29 0,00 3,99 1,91 0,00 0,00 0,00 

tricosanová 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lignocerová 0,44 0,31 0,25 0,00 0,23 0,32 0,17 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9.2 Výpočet jódového čísla z výsledkov získaných prostredníctvom GC 

 
Tabuľka 20: Príklad výpoču jódového čísla prostredníctvom GC u M. pulcherrima 147 na 

13% glycerolovom médiu s C/N 97 

Mastná kyselina  

 Obsah 

w/w 

[%] 

Mw n N(C=C) N(CH2) 
(C=C) 

Príspevok 

(CH2) 

Príspevok 

kaprinová  2,169 172,27 0,013 0 8 0,000 0,101 

undekanová  2,146 186,297 0,012 0 9 0,000 0,104 

myristová  1,723 228,378 0,008 0 12 0,000 0,091 

palmitová  23,381 256,432 0,091 0 14 0,000 1,276 

palmitoolejová  2,626 254,432 0,010 1 12 0,010 0,124 

heptadecénová  3,435 268,459 0,013 1 13 0,013 0,166 

steárová  21,798 284,486 0,077 0 16 0,000 1,226 

olejová  27,132 282,486 0,096 1 14 0,096 1,345 

linolová  11,500 280,486 0,041 2 12 0,082 0,492 

α-linolenová  1,221 278,486 0,004 3 10 0,013 0,044 

arachová  1,286 312,54 0,004 0 18 0,000 0,074 

eicosapentaenová  0,540 302,54 0,002 5 8 0,009 0,014 

eruková  1,044 338,594 0,003 1 18 0,003 0,055 

Suma  100,00  0,3730   0,2263 5,1119 

 

 

     

Ratio 

(C=C)/(CH2) 
0,0443 
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9.3 GC/FID spektrum  

 

Obrázok 64: GC/FID chromatogram nameraný u M. puclherrima 145 na 10% glycerolovom médiu 

s C/N 97 

 


