
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko – geologická fakulta 

Institut environmentálního inţenýrství 

 

 

BIOTECHNOLOGICKÉ VYUŢITÍ VLÁKNITÝCH 

HUB 

 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

Autor:        Veronika Matúšková 

Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Iva Janáková, Ph.D 

 

 

Ostrava 2010 



 

 



 

  



 

Prohlášení 

Prohlašuji, ţe 

 

- celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny pouţité podklady a literaturu 

- byla jsem seznámena s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – vyuţití díla v rámci občanských 

a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla školního a § 60 – 

školní dílo 

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB – TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci uţít (§ 35 

odst. 3) 

- souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB – TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci, obsaţené v Záznamu 

o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB – TUO 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO 

na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše) 

 

V Ostravě       15. 4. 2010                                          Matúšková 

        Veronika Matúšková 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Ivě Janákové, Ph. D., 

za projevenou pomoc a pochopení při psaní této práce. 



 

Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o problematice biotechnologického vyuţití 

vláknitých hub. Cílem této práce bylo shromáţdit dostupné teoretické poznatky se 

zaměřením na současný stav řešené problematiky. Dále zahrnuje vláknité houby, popisuje 

a seznamuje s jejich charakteristikou a biotechnologickým vyuţitím. Pro naplnění výše 

uvedených cílů byly vyuţity dostupné informační zdroje, zejména literatura, která je 

uvedená v seznamu. 

Klíčová slova: vláknité houby, biotechnologie, biosyntéza, biodegradace, 

technologie hub, bioreaktor. 

 

Anotation 

This bachelor thesis deals with the problems of biotechnological use of fibrious 

fungi. The aim of this work was to gather the available theoretical knowledge with a focus 

on the current state of tackle. In addition it includes fibrious fungi, describes and explains 

their characteristics and use of biotechnology. To achieve the above objectives have been 

use of available information sources, especially those in the literature list. 

Key words: fibrious fungi, biotechnology, biosynthesis, biodegradation, technology 

of fungi, bioreaktor. 
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Seznam zkratek: 

pH – kyselost neboli potenciál vodíku 

DNA – deoxyribonukleová kyselina, nositelka genetické informace 

AFJ – aseptická fermentační jednotka 

MBR – membránový bioreaktor 

CO2 – oxid uhličitý 

Mn
2+

 – manganatý kation 

NH
4+

 – amonný kation  

CaCO3 – uhličitan vápenatý  

Ca(OH)2 – hydroxid vápenatý 

Mg(OH)2 – hydroxid manganatý 

NaOH – hydroxid sodný 

NH4OH – hydroxid amonný 

K
+
  – draselný kation 

Mg
2+

 – hořečnatý kation 

Zn
2+ 

– zinečnatý kation 

Fe
2+

 – ţeleznatý kation 

PCB – polychlorované bifenyly 

Pb – chemická značka olova 

Zn – chemická značka zinku 

Cd – chemická značka kadmia 

Cr – chemická značka chromu 

Cu – chemická značka mědi 

Ni – chemická značka niklu 

PAU, PAH – polycyklické aromatické uhlovodíky 

RBBR – Remazol brilantová modř 

SO4
2-

 - síranový anion 

Cl
-
 - chloridový anion 

NO3
-
 - dusičnanový anion 

CH3COO
-
 - octanový anion 

Na
+
 – sodný kation 
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1 Úvod 

Procesy probíhající v ţivé přírodě se lidé snaţí vyuţít uţ odedávna, avšak rozsah 

moţností praktického vyuţití látkových přeměn a jejich dílčích procesů byl úměrný 

hloubce poznání [1]. První zmínky, kdy člověk začínal vyuţívat mikroorganismy, byly uţ 

ze středověku, tehdy začaly hlavní postupy výroby chleba, piva a vína. Tyto postupy se 

začaly označovat jako „prabiotechnologie“. [2]  

Teprve aţ v 60. a 70. letech se otevřela cesta díky revolučních objevů v biochemii 

a biologických vědách k širokému a cílevědomému vyuţívání těchto zdrojů. Evropská 

biotechnologická federace definovala biotechnologie v širším slova smyslu: 

„Biotechnologie je každá technologie, která využívá živé organismy, nebo jejich součástí, 

k výrobě nebo modifikaci produktů, ke šlechtění rostlin a živočichů nebo mikroorganismů 

pro specifické využití.“ [1] 

Činnosti mikroorganismů se vyuţívají nejen v kvasném a mlékárenském průmyslu, 

ale také ve farmaceutickém např. výroba antibiotik, kvasném při výrobě organických 

kyselin, vitamínů a enzymů. Mikroorganismy jsou schopny vyuţít i odpadní látky, 

dřevnaté i celulózové odpady, n-alkany z ropy nebo metanol získány chemickou oxidací 

zemního plynu. [3] 

Biotechnologie otevírá nové netušené moţnosti, nemůţe však být jediným 

universálním prostředníkem k odstranění všech problémů. [1] 

Existuje i celá řada negativních účinků mikroorganismů jako je neţádoucí rozklad 

potravin, potravinářských surovin, textilií, dřeva atd. Nejzávaţnější negativní účinky 

mikroorganismů vyplývají z patogenity, které způsobují nemoci člověka, zvířat nebo 

rostlin. [3] 

Cílem mé bakalářské práce je zabývat se biotechnologii hub, zvláště vláknitých. 

Bakalářská práce je zaměřena na seznámení s problematikou hub v biotechnologiích, 

popisuje jejich systematiku, charakteristiku, morfologii a rozmnoţování. Dále se zaměřuje 

na jednotlivé biotechnologie vyuţívající vláknité houby. 
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2 Součastný stav řešené problematiky 

Mikroorganismy jsou efektivní továrny na výrobu makromolekul a také velkého 

mnoţství unikátních mikromolekul. Proto by nemělo nikoho překvapit, ţe prokaryota 

a houby se pouţívají, čím dál víc v průmyslech jako je zemědělství, potravinářství, 

organická chemie, environmentální postupy (čištění odpadních vod, biodegradace, 

extrakce těţkých kovů, apod.) a jiné. 

Řadu problémů, které představuje nebezpečí rychlého globálního oteplování, 

rostoucí a rozsáhlé znečišťování ţivotního prostředí toxickými syntetickými organickými 

sloučeninami a těţkými kovy, také vyčerpávání ropných zásob vedly k přijetí přechodu na 

tzv. zelenou chemii. Zelená chemie je konstrukce chemických výrobků a procesů, která 

vede ke sníţení nebo vyloučení vyuţívání a vytváření nebezpečných látek. Postupné 

zavádění zelené chemie vyústilo v rychlý nárůst rozsahu mikrobiálního kvašení 

a k rostoucí dominanci chemických syntéz, které vyuţívají enzymy jako katalyzátory. [4] 

2.1 Technologie hub 

2.1.1 Pre-moderní technologie hub 

Do tohoto období řadíme výrobu piva, vína, chleba, a jiných fermentovaných 

potraviny a nápojů, které byly součástí lidské stravy po celá tisíciletí. Je zřejmé, ţe lidé 

nepřímo věděli o činnosti mikroorganismů, jako jsou plísně a kvasinky. Vědecké studium 

těchto aktivit s pomocí mikroskopu vedly k disciplínám dnes nazývaným mikrobiologie 

a biochemie. Přehled příkladů premoderní technologie hub je zobrazen v tabulce č. 1. [5] 
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Tabulka č. 1: Pre-moderní příklady technologie hub[5] 

Procesy Organismy 

Asijské fermentované potraviny 

Ang-kak 

Miso 

Sojová omáčka 

Tempeh 

 

Monascus purpurea 

Aspergillus oryzae 

Aspergillus niveus, Aspergillus sojae 

Rhizopus niveus 

Pivovarnictví a pekárenství Saccharomyces cereviseae,  

Saccharomyces carlbergensis 

Zrání sýru Penicillium roqueforti,  

Penicillium camembetii 

Pěstování hub Agaricum bisporus, Auricularia sp., Flammulina 

velutipes,Lentinus edodes, Pleurotus sp. 

 

2.1.2 Moderní technologie hub 

Enzymy, alkoholy, organické kyseliny a léčiva z vláknitých hub jsou klíčové pro 

rozvoj moderních biotechnologií. Příklady moderní technologie hub jsou zobrazeny 

v tabulce č. 2. [5] 

Tabulka č. 2: Moderní příklady technologie hub[5] 

Procesy nebo produkty Organismy 

Antibiotika a jiné léky 

Penicilin 

Cefalosporin 

Imunosupresiva 

Námelové alkaloidy 

 

Penicillium chrysogenum 

Cephalosporium acremonium 

Tolypocladium inflatum 

Claviceps purpurea 

Enzymy 

α – amylasy 

Celulázy 

Proteasy  

 

 

Aspergillus niger, A. oryzae 

Humicola insolens, Penicillium funiculosum, 

Trichoderma viride 

Aspergillus oryzae, Aspergillus melleus, R. delemar 

Organické kyseliny 

Kyselina citronová 

Kyselina mléčná 

 

Aspergillus niger 

Aspergillus terreus 
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2.1.3 Post-moderní technologie hub 

Termín post-moderní technologie hub se týká vývoje nových biotechnologických 

technik sesazováním genů a dalších post-rekombinačních metodik DNA. V současné době 

hlavními výrobními hostiteli jsou Aspergillus nidulans, A. niger, A. oryzae, Trichoderma 

reseii a Neurospora crassa. Mikrobiální genomy slibují revoluci nejen v základní biologii, 

ale také v urychlování léčebných procesů hlavních klinických studií. Přehled příkladů 

postmoderní technologie je zobrazen v tabulce č. 3. [5] 

Tabulka č. 3: Post-moderní příklady technologie hub [5] 

Vývoj Příklady 

Projevy heterologních genů Houby, rostliny, savci 

Rozdělení homogenních genů Draha antibiotik, enzymy 

Ovládaní sekundárních drah Nové semisyntetické antibiotika, hybridní 

antibiotika 

Velká škála genomů Aspergillus nidulans, Neurospor crassa, 

Magnaporthe grisea 

DNA čipy Velmi hustě uspořádané DNA pro monitorování 

genových expresi 

Důlní biologická rozmanitost hub pro novodobou 

farmaceutiku 

Monitorování genomů zaloţené na přírodních 

vzorcích 
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2.2 Bioreaktory 

Bioreaktory neboli fermentory jsou zařízení, které slouţí k produkci určitých 

chemických látek nebo k produkci biomasy. Z hlediska mikroorganismů zde dochází 

k fermentačním procesům. [6] 

Druhy bioreaktoru: 

 Vsázkový, 

 kontinuální, 

 membránový, 

 s řízeným nástřikem, 

 s pneumatickým promícháváním, 

 s mechanickým promícháváním. [7] 

2.2.1 Laboratorní fermentor AFJ150 

Aseptická fermentační jednotka AFJ150. Tento reaktor se vyuţívá pro kultivace 

plísňových mikroorganismů. Kultivace trvají celý týden. 

Fermentor se automaticky sterilizuje, také můţeme nastavit regulaci na základě 

hodnot rozpuštěného kyslíku, průtoku vzduchu, pH, pěnění a teploty. Celkový objem 

fermentoru je 150 litrů, náplně 100 l. [8] 

 

Obrázek č. 1: Laboratorní fermentor AFJ150 [8] 
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2.2.2 Bioreaktor MBR 

Bioreaktor MBR je univerzálním zařízením, které můţeme pouţít ke kultivaci 

mikrobiálních kultur, jako jsou bakterie, kvasinky a plísně. Pracuje dlouhodobě a sterilně v 

různých typech reţimů a to vsázkovém, fed-bach, semikontinuálním a kontinuálním, za 

anaerobních i aerobních podmínek.  

Bioreaktor je vybaven základními sondami a regulačními prvky pro regulaci teploty, 

otáček míchadla, udrţování pH, průtoku aeračního plynu a měření koncentrace 

rozpuštěného kyslíku. Pracovní objem bioreaktoru je 4 – 5 l. [9] 

Obrázek č. 2: Bioreaktor MBR [9] 
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3 Vláknité houby 

Houby se vyvinuly před více neţ jednou miliardou let spolu s prvními ţivočichy a 

rostlinami. Doposud bylo popsáno kolem 80 000 druhů hub zařazených do více neţ 6 000 

skupin. [10] 

3.1 Charakteristika 

Vláknité mikroskopické houby jsou vícebuněčné mikroorganismy zařazené do 

samostatné říše [11]. Mikromycety jsou převáţně saprotrofní organismy s heterogenní 

výţivou. V ekosystémech plní roli destruentů, tím se podílejí na koloběhu látek a energie 

v přírodě. Jsou přítomny téměř všude v ovzduší, půdě, vodě, na povrchu ţivých 

i odumřelých organismů, v krmivu, v potravinách atd. [10] 

3.2 Ekologie 

Díky velké morfologické rozmanitosti hub se přizpůsobit nejrůznějším ekologickým 

podmínkám se houby vyskytují prakticky všude, kde existuje organická hmota. Houby 

osidlují řadu rozdílných biotopů např. půdní, vodní, na rostlinných zbytcích, potravinách, 

několik desítek druhů hub rostou výhradně na spáleništích čí výtrusech, jiné parazitují na 

ţivém hmyzu nebo listech rostoucích rostlin. Základní ekologické skupiny jsou zobrazeny 

v tabulce č. 4. [11] 
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Tabulka č. 4: Základní ekologické skupiny mikroskopických hub [11] 

SKUPINA PODSKUPINA ZÁSTUPCI 

Půdní 

 
Setkáváme se zde se zástupci oomycetů, kvasinek a s anamorfami 
a teleomorfami zástupců třídy Ascomycetes a Basidiomycetes. 
 

Na rostlinných 

zbytcích 

Dřevní Většina dřevních hub patří k zástupcům třídy Basidiomycetes a 
Ascomycetes. 
 

 
Na bylinných zbytcích Celulozovorní houby, patří k zástupcům třídy Basidiomycetes a 

Ascomycetes. 
 

 Koprofilní Výtrusy hub se dostávají na exkrementy vzduchem a pouze na 
nich jsou schopny vyklíčit, či musí projít trávicím traktem 
ţivočichů a pak na exkrementech vyklíčí. Existuje řada druhů, 
především zástupci ze třídy Zygomycetes, Ascomycetes. 

 Anthrakofilní V našich podmínkách je známo několik desítek druhů hub, které 
rostou výhradně na spáleništích. 

Se zvláštními 

ekologickými 

nároky 

 

 

Keratofilní Houby rozkládají keratin z ţivočišné kůţe a jejich derivátů (např. 
vlasech). Patří k nim především zástupci třídy Ascomycetes čeledi 
Gymnoascaceae (Ctenomyces, Arthroderma) s konidiálními stadii 
Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton, jeţ souhrnně 
nazýváme Dermatofyta. 
 

Na potravinách Potraviny jsou vhodným substrátem pro růst mikroskopických 
hub. Na potravinách, potravinových surovinách a krmivech se 
nejčastěji vyskytují typické saprofytické houby z řádu Moniliales 
(Deuteromycetes), např. druhy Aspergillus, Penicillium, 
Paecilomyces, Fusarium, Botrytis, Cladosporium, Alternaria, a z 
řádu Mucorales (Zygomycetes), např. rod Mucor, Rhizopus. Na 
potravinách se vyskytují hojně kvasinky z čeledí 
Saccharomycetaceae a Torulopsidaceae (Endomycetes). 
 

Vzdušné Název se vztahuje na spory hub všech skupin, které se dostávají do 
ovzduší a tvoří stálou nebo sezónně ovlivněnou sloţku 
aeroplanktonu. V ovzduší se nejčastěji vyskytují spory 
mikroskopických hub z řádu Moniliales (Deuteromycetes), např. 
druhy Cladosporium, Alternaria, a spory dalších významných 
druhů - rzi, sněti (Basidiomycetes). Zjišťování spor 
mikroskopických hub v ovzduší je důleţité pro fytopatologii 
(zjišťování kvantity spor fytopatogenních druhů), ve zdravotnictví 
(alergické projevy obyvatelstva po jejich expozici sporami) a při 
hodnocení hygieny prostředí (výskyt mikroskopických hub v 
prostředí potravinářského provozu a sledování účinnosti prováděné 
sanitace). 
 

 Fytopatogenní Způsobují choroby kulturních i planě rostoucích rostlin. Jednu z 
největších skupin tvoří listoví paraziti. Fytopatogenní houby 
vyvolávají téţ choroby podzemních a přízemních částí rostliny. 
 

Parazitické Zoopatogenní 

(antropopatogenní) 

Houby parazitují na ţivém hmyzu a jsou patogenní pro člověka a 
teplokrevné ţivočichy. Působí dermatomykózy - převáţně 
působené dermatofyty (anamorfami některých zástupců čeledi 
Gymnoascaceae), orgánové mykózy (např. Aspergillus fumigatus, 
Coccidioides imitis, Histoplasma capsulatum), dále alergická 
onemocnění po expozici sporami zástupců rodu Alternaria, 
Cladosporium, Botrytis, Pénicillium. 
 

Ţijící ve vodě 

 Mezi vodní houby patří zástupci různých taxonomických skupin 
houbových organismů (vodní hlenky, chytridiomycety, oomycety, 
zástupci třídy Ascomycetes), jejichţ část vývojového cyklu 
probíhá ve vodném prostředí). 
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3.3 Morfologie 

Základem těla hub je vláknitý útvar zvaný stélka, houbové vlákna se nazývají hyfy, 

jejich soubor tvoří mycelium. Hyfy jsou coenocytické, nejsou rozlišeny v jednotlivých 

buňkách např. u Zygomycet, nebo jsou rozděleny septy, rozděleny příčnými přehrádkami 

např. u Askomycet a Deuteromycet. Spleť rozvětvených hyf tvoří kolonie, jejíţ zbarvení je 

různorodé. [11] 

3.4 Rozmnoţování 

Plísně se rozmnoţují rozrůstáním hyf nebo sporami. Spory vznikají vegetativním 

způsobem (nepohlavní rozmnoţování) nebo spájením (pohlavní rozmnoţování). [3] 

3.4.1 Pohlavní rozmnožování 

Při pohlavním rozmnoţováním hub, vznikají pohlavní spory uvnitř (endospory) nebo 

vně (exospory) specializovaných buněk. Vývoj pohlavních spor u Askomycet 

a Basidiomycet je spojen s tvorbou tzv. sporokarpu. U Zygomycet je pohlavní proces 

gametangiogamie charakterizován fúzí dvou specializovaných gametangií za vzniku 

diploidní zygoty. [10] 

3.4.2 Nepohlavní rozmnožování 

Při nepohlavním rozmnoţováním hub vznikají spory uvnitř (endospory) nebo vně 

(exospory) specializovaných struktur. Konidie (nepohlavní exospory) vznikají přímo nebo 

nepřímo na konidioforech a rozlišujeme je někdy na jednobuněčné mikrokonidie nebo 

vícebuněčné makrokonidie. [10] 

3.5 Systematika  

Pro vláknité houby se všeobecně pouţívá název plísně, jsou řazeny do říše Fungi, 

podle způsobů rozmnoţování jsou pak dále řazeny do podkmenu Zygomycety, 

Askomycety nebo Deuteromycety. [12] 
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3.5.1 Zygomycety 

Zygomycety neboli houby spájivé. Reprezentativní organismy jsou většinou půdní 

saprofyté, vyskytují se v přírodě na substrátech, kde je hodně cukru, někdy jsou 

i parazitické. Mají rozvětvené mnohojaderné podhoubí, které je většinou bez přihrádek.  

Buněčná stěna je z chitinu. 

Rozmnoţování probíhá buď nepohlavně pomocí konidií, nebo pohlavně splýváním 

celých pohlavních ústrojí tzv. gametangií, vzniká mnohojaderná zygota, která během 

období klidu klíčí meiózou, z ní vzniká výtrusnice na stopce, která obsahuje bezbičíkaté 

výtrusy. [13] 

 

Obrázek č. 3: Příklady zástupců třídy Zygomycety, (1) Rhizopus arrhizus, (2) Absidia Fusca, 

(3) Mucor racemosus [14] 

Zástupci: 

Mucor mucedo (plíseň hlavičková) 

Mucor racemosus 

Entomophtora muscae 

Rhizopus nigricans 

Rhizopus niger (kropidlovec černavý) 

Spinellus fusiger (houbáš hnědý) 

Pilobolus crystallinus (měchomršť krystalický) 
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3.5.2 Askomycety 

Askomycety neboli vřeckovýtrusné houby jsou největším dělením hub, které 

obsahuje asi 15 000 druhů. Vegetativní struktura se skládá buď z jednotlivé buňky, jako 

u kvasinek, nebo ze segmentovaných vláken. [4] Tato třída je zastoupena saprofytickými 

i parazitickými druhy, některé mají hospodářský význam. Netvoří pohyblivá stádia 

a buněčná stěna je z chitinu. [14] 

 

Obrázek č. 4: Příklady zástupců třídy Askomycety, (1) Candida sp., (2) Rhodotorula glutinis, 

(3) Saccharomyces cerevisiae [14] 

Zástupci: 

Aspergillus (kropidlák) 

 Aspergillus niger, Aspergillus flavus 

Penicillium (štětičkovec) 

 P. rozqueforti, P. gorgoncolae, P. candidum, P. camemberty, P. italicum, P. 

digitatum, P. bravicaule, P. chrysonum, P. notátum 

Claviceps purpurea (paličkovice nachová) 

Trichoderma 

Candida sp. 
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3.5.3 Deuteromycety 

Tato umělá skupina byla vytvořena s cílem přizpůsobit houby, které byly známy 

pouze ve fázi jejich nepohlavního rozmnoţování, protoţe jejich pohlavní rozmnoţování 

chybí, je neznámé, nebo bylo ztracené. Vegetativní struktura provádí nepohlavní 

rozmnoţování zvané jako konidie. [4] 

 

Obrázek č. 5: Příklady zástupců třídy Deuteromycety, (1) Botrytis sp., (2) Trichothecium sp., 

(3) Hormodendrum  sp., (4) Heterosporion sp., (5) Helminthosporium sp., (6) Epidermopkyton sp., 

(7) Cercospora sp., (8) Alternaria sp. [14] 

Zástupci 

Plíseň šedá 
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4 Významní zástupci vláknitých hub v biotechnologiích 

4.1 Aspergillus 

Rod Aspergillus v současnosti obsahuje více neţ 221 druhů. [10] 

Zařazení: 

 Askomyceta 

 Eurotiales 

 Mitosporní zástupce Trichocomaceae [15] 

Aspergillus je chemolitotrofní houba, která čerpá energii pro svůj metabolismus 

z organických zdrojů uhlíků. Ţiví se také saprofytickou neţivou organickou hmotou. 

Vyhovuje ji mírně kyselé a vlhké prostředí s teplotou okolo 20 – 30 °C. [2] 

Nepohlavní rozmnoţovací struktury jsou tvořeny konidioforem, který je hlavicově 

zakončen a vyrůstá buď přímo ze substrátu mycelia, nebo ze vzdušných hyf. V kultuře 

tvoří obvykle černé, hnědé, ţluté aţ bílé konidie. [10] 

Tento druh je bohatě vybaven enzymy, a proto se vyuţívá v průmyslové výrobě 

organických kyselin, sorpci některých kovů z odpadních vod. [2] 

4.1.1 Aspergillus flavus 

Tvoří rychle rostoucí ţlutozelené kolonie, konidie jsou jemně bradavičnaté. 

Vyskytují se celosvětově, hojněji v tropických a subtropických oblastech na různých 

substrátech rostlinného původu a v půdě. Můţe produkovat aflatoxiny B a kyselinu 

cyklopiazonovu. [15] 

4.1.2 Aspergillus niger  

Tvoří rychle rostoucí černé kolonie kulovitého tvaru. Vyskytuje se celosvětově, 

hlavně však v teplejších oblastech, a to především na rozmanitých potravinách, jak 

rostlinného tak ţivočišného původu. V 90. letech byla zjištěna produkce mykotoxinu 

ochratoxinu A. [16] 
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4.2 Penicillium 

Rod Penicillium v současnosti obsahuje více neţ 225 akceptovaných druhů. [10] 

Zařazení: 

 Askomyceta 

 Eurotiales 

 Mitosporní zástupce Trichocomaceae [17] 

Penicillium patří k nejrozšířenějším vláknitým mikromycetům teplého a mírného 

klimatu. Spory jsou všudypřítomné, a proto velmi často kontaminují potraviny, ţivotní 

a pracovní prostředí člověka. 

Zástupci tohoto rodu byly jiţ dlouho vyuţívány při výrobě plísňových sýrů. Dále se 

pouţívají k výrobě antibiotik a enzymů. [10] 

4.2.1 Penicillium rozqueforti 

Má rychlý růst, vytváří tmavě zelené sametové kolonie a konidiofory s bradavčitou 

stopkou a velkými hladkými kuţelovitými konidiemi. Tento druh se pouţívá na výrobu 

sýru typu Roquefort. V čisté kultuře produkuje PR toxin. [17] 

4.2.2 Penicillium chrysogenum 

Mezi hlavní znaky patří poměrně rychlý růst, má modrozelené aţ ţlutozelené kolonie 

s nápadným ţlutým exudátem (hustou tekutinou) a ţlutým pigmentem v agaru. Vyskytuje 

se velmi hojně po celém světě, kontaminuje potraviny rostlinného a ţivočišného původu, 

krmiva i různé suroviny. Je schopen produkovat antibiotikum. [18] 
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4.3  Claviceps 

Claviceps (paličkovice nachová), tvoří mycelium v semeníku a mění ho v tmavý 

útvar tzv. černý námel. Námel je zdrojem jedovatých alkaloidů, avšak některé se pouţívají 

k výrobě léčiv nebo drog (např. LSD).  

Zařazení: 

 Askomyceta 

 Hypocreales 

 Clavicipitaceae [19] 

Vývojový cyklus Claviceps: 

V klase obilovin se vytvoří velká černá nebo temně fialová sklerocia námelu, při dozrávání 

vypadnou z klasu ven na zem, kde přezimují. Na jaře na nich vyrostou oranţové paličky 

obsahující drobné plodničky, ze kterých jsou výtrusy vymrštěny a unášeny větrem do 

kvetoucích klasů, kde výtrusy vyklíčí v myceliu, které proniká do spodní části napadeného 

klasu, prorůstá ho a za 4 dny se na povrchu semeníku vytváří podhoubí houby. [10] 

 

Obrázek č. 6: Vývojový cyklus Claviceps purpurea: 1-  Nepohlavní rozmnožování, 2 – Pohlavní 

rozmnožování (a – somatická hyfa, b – konidiofory, c – konidie, d – klíčení konidií – sklerocium v klase, f – 

stopkaté stroma, g – gametangia, h – plazmogamie, k – peritecia, l – vřecko, m- klíčení askospory) [10] 



Veronika Matúšková: Biotechnologické vyuţití vláknitých hub 

 

2010  16 

 

4.4 Rhizopus 

Zařazení: 

 Zygomyceta 

 Mucorales 

 Mucoraceae [20] 

Druhy tohoto rodu jsou velmi rozšířené. Častý výskyt je na ovoci, kde působí 

hnilobu. Dovedou zkvašovat cukernaté roztoky, proto se pouţívají při výrobě různých 

alkoholických nápojů, ale i při fermentaci tabáku a lnu. [21] 

 

 

Obrázek č. 7: Rhizopus stolonifer [20] 
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5 Biotechnologické vyuţití vláknitých hub 

Biotechnologie jsou technologie, jejichţ hlavním znakem je nezastupitelná role 

biologické sloţky. Významným rysem není jiţ dlouho jen jejich rozměr a rychlost, ale 

i metody jejich studia, metodiky cílené genetiky a fyziologické manipulace i vlastnosti 

určující bioinţenýrskou problematiku při průmyslovém vyuţití. Poţadavkům organismů se 

podřizují návrhy technologií i jejich realizace. Změny na této úrovní jsou hlavní podstatou 

vývoje nových biotechnologií. [22] 

Jako reprezentativní, ale relativně jednoduché eukaryotní organismy, hrají houby 

významnou úlohu při uplatňování genomiky pro pochopení základních procesů v oblasti 

biologie a pro vývoj nových technologií a produktů pro průmysl, zemědělství a lidské 

zdraví. [23] 

 

5.1 Biotransformace nitrilů pomocí enzymů Aspergillus niger 

Nitrily jsou organické sloučeniny, které jsou ve velké míře vyráběny v chemickém 

průmyslu a jsou vyuţívány jako prekurzory při syntézách amidů, plastů, herbicidů, léčiv atd. 

V důsledku širokého vyuţití se tyto sloučeniny vyskytují v ţivotním prostředí, kde 

vykazují vysokou toxicitu, která je způsobena uvolňováním kyanidů. Mikroorganismy mají 

schopnost převést nitrily na karboxylovou skupinu, kde meziproduktem je amid dané 

kyseliny. 

Několik vláknitých hub a to rody Aspergillus, Fusarium, Talaromyces a Penicillium 

transformují nitrily. U vláknité houby Aspergillus niger K10 došlo k indukci enzymů 

v médiu, které obsahovalo 3-kyanopyridin. Nitrilová skupina hydrolýzou přešla na skupinu 

karboxylovou pomocí celých buněk nebo buněčným extraktem jako katalyzátor. 

Nejúčinnější z těchto substrátu je transformace benzonitrátu na kyselinu benzoovou. [24] 
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5.2 Biosyntéza kyseliny citrónové 

Nejrozšířenějším producentem kyseliny citrónové je vláknitá houba rodu Aspergillus, 

která se vyskytuje na nejrůznějších organických substrátech. Tato houba je bohatě 

vybavena širokou enzymovou aktivitou a to amylolytickou, pektolytickou dále aktivitou 

endoglukanhydrolázy, fosfomonoesterasy a řadou dalších. [25] 

Jelikoţ tento proces je v provozu jiţ od roku 1916, byl zkoumán víc neţ jakýkoli 

jiný. Je to velmi efektivní proces kvašení, a to aţ do výše 80 %, kdy glukóza či sacharóza 

je převedena na kyselinu citrónovou.  

Kyselina citrónová není jedním z typických odpadů energetického metabolismu a je 

obvykle degradována aţ na CO2 a vodu prostřednictvím působení Krebsova (citrátového) 

cyklu. Účinná přeměna cukru, jako např. glukózy a sacharózy, na kyselinu citrónovou 

pomocí Aspergillus niger je poněkud nečekaná, zejména proto, ţe mitochondrie 

Aspergillus niger obsahují všechny enzymy Krebsova cyklu. 

Výroba kyseliny citrónové se vyskytuje převáţně ve stacionární fázi a vyţaduje 

několik podmínek: 

 Silně kyselé prostředí, pH mezi 1,6 – 2,2. 

 Vysoká koncentrace cukru 120 – 250 g/l. 

 V médiu nedostatek Mn
2+

 iontů. 

 Vysoká koncentrace NH
4+

 iontů. [4] 

 

Pouţití kyseliny citrónové neustále stoupá, pro své sekvenční schopnosti se pouţívají 

místo fosforu do pracích přípravků, pro odstranění vápenatých a rezivých nánosů na 

kotlích a trubkách. V potravinářském průmyslu se přidává do nealkoholických nápojů, 

zabraňuje růstu neţádoucí mikroflóry, také se přidává do pečiva. Ve farmacii se pouţívá 

pro přípravu vitamínů C a krevních konzerv. [25] 
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5.2.1 Účinek přerušení přívodu vzduchu 

Při výrobě kyseliny citronové pomocí houby Aspergillus niger byl zkoumán výkon 

kultury při změně účinku přívodu vzduchu. Výsledný efekt zkoušky na produkci kyseliny 

citronové houbou byl: 

 Za předpokladu, ţe měření rozpuštěného kyslíku neklesl pod 20%, nebyly 

rozpoznány ţádné hrubé efekty na výkon kultury Aspergillus niger. 

 Naopak, pokud rozpuštěný kyslík byl na nule, tak mycelialní růst a výroba 

kyseliny citrónové byla potlačena.  

 Po obnovení přívodu vzduchu při výrobě kyseliny citrónové, byl výkon kultury 

podobný jako před přerušením. [26] 

 

5.2.2  Vliv agitace, na kyselinu citronovou vyrobenou z hemicelulózy 

hydrolyzátu 

Při výrobě kyseliny citrónové byl zkoumán vliv agitace na houbu Aspergillus niger. 

Výsledný efekt na houbu Aspergillus niger při změně agitace byl: 

 Při agitaci rychlosti 400 ot. /min a provzdušňováním 1,5 VVM lze pozorovat 

lepší růst buněk.  

 Při agitaci rychlost 200 ot. /min a provzdušňováním 1,5 VVM nelze 

pozorovat ţádné jasné rozdíly v morfologii.  

 Nejniţší hodnoty byly získány při niţší rychlosti agitace neţ (200 ot. /min). [27] 
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5.3 Biosyntéza kyseliny mléčné (itakové) 

Kyselina mléčná je v přírodě velmi rozšířená, je konečným produktem fermentačního 

procesu mléčného kvašení. Tato kyselina byla získána v roce 1931 jako metabolit vláknité 

houby Aspergillus itaconicus. V současnosti jsou pro výrobu itakové kyseliny pouţívány 

některé kmeny kvasinek a z hub Penicillium charlesii a Aspergillus terreus. [25] 

Při fermentaci zpravidla udrţujeme konstantní pH přidáním neutralizačních látek, 

jako je CaCO3, Ca(OH)2, Mg(OH)2, NaOH, nebo NH4OH. Koncentrace cukru při 

fermentaci je od 5 %, za přítomnosti ţiviny obsahujících dusík. Konverze kyseliny mléčné 

v rozmezí 90 – 99 % můţe být dosaţeno do dvou dnů.  

Kyselina mléčná získaná kvašením, musí být vyčištěna, aby byla pouţitelná pro 

polymerační účely. Neutralizace, filtrace, a acidifikace jsou tradiční postupy na výrobu 

vysoce čisté kyseliny mléčné. Výše uvedené procesy mohou být pouţity v kombinaci se 

separační technikou, včetně ultrafiltrace, nanofiltrace, elektrodialýzy a iontově-separačních 

procesů s cílem dále očistit kyselinu mléčnou. [28] 

 

5.3.1 Výroba kyseliny mléčné houbou Rhizopus oryzae 

Některé vláknité houby jako jsou Rhizopus oryzae nebo Rhizopus arrhizus rostou 

v jednoduchých médiích s minimálním obsahem ţivin a produkují kyselinu mléčnou 

z různých sacharidů, glukózy, xylózy a škrobu. Plísňovým kvašením vzniká mléčná 

kyselina s vysokou optickou čistotou > 99 %. 

Nicméně, je obtíţné tyto vláknité houby pouţívat v průmyslovém kvašení, protoţe 

jejich sloţitá morfologická struktura způsobuje potíţe při míchání a provzdušňování. 

Kolektiv autorů provedl studii na nových znehybňujících matricích, které mohou 

udrţet stabilní morfologii vláknitých hub při kvašení. Tato studie má velký význam pro 

vyuţití houby Rhizopus oryzae v průmyslové výrobě. [29] 
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5.4 Biosyntéza kyseliny fumarové 

Tuto kyselinu produkují mikroorganismy rodu Mucor, Cirnnella, Cunnighamela, 

Aspergillus a Rhizopus. 

Při submersních kultivacích v půdách, které obsahovaly glukosu, močovinu, soli 

kationtů K
+
, Mg

2+
, Zn

2+
, Fe

2+
 a kukuřičný extrakt, bylo získáno po 7 dnech kultivace 

Rhizopus arrhizus při teplotě 33–35 °C aţ 60 % kyseliny fumarové. Vznikající kyselinu je 

nutno neutralizovat pomocí CaCO3. [25] 

 

5.4.1 Výroba kyseliny fumarové a chitinu mléčným kvašením kejdy 

Kyselina fumarová je široce pouţívána jako doplněk stravy pro chuť a konzervaci. 

Pro výrobu kyseliny se pouţívá houba Rhizopus oryzae, jehoţ houbové vlákno obsahuje 

vysoký podíl chitinu. Byla zkoumána moţnost výroby jak kyseliny fumarové, tak chitinu 

touto houbou mléčným kvašením kejdy. Třístupňový proces kvašení, který byl vyvinut, 

efektivně vyuţívá dusík, stejně jako sacharidové zdroje v hnoji.  

Hlavní kroky pro výrobu kyseliny fumarové jsou: 

1. Kultivace pelet osiva. 

2. Pěstování biomasy na močůvku, produkce jak biomasy, tak chitinu. 

3. Hydrolýza kyseliny fumarové.  

Podle zjištěných optimálních podmínek fermentace byl výnos kyseliny fumarové 

31 %, koncentrace biomasy 11,5 g/l, která obsahovala 0.21 g chitinu / g biomasy. [30] 
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5.5 Biodegradace PCB houbami 

Jednou z moţností odstraňování polychlorbifenylu (PCB) z ekosystému je 

mikrobiální degradace pomocí selektovaných mikroorganismů, které rozkládají PCB za 

aerobních či anaerobních podmínek na konečné produkty CO2, chlor a vodu. PCB můţeme 

z prostředí odstraňovat fotolýzou, spalováním, extrakcí nebo pomocí mikrobiální 

degradace. 

Houby degradují aromatické látky výhradně pomocí monooxygenázového systému. 

Vláknitá houba Aspergillus niger je schopna degradovat niţší chlorované bifenyly. 

Dřevokazná houba Phanerochaete chrysosporium vyuţívá PCB niţších chlorovaných 

bifenylů ve velmi malých dávkách a také je schopna kompletně degradovat vyšší chlorované 

bifenyly, ale její aktivita byla pozorována jen ve velmi malých koncentracích. [2] 

 

5.5.1 Biodegradace plynného chlorbenzenu pomocí plísní Phanerochaete 

chrysosporium 

P. chrysosporium má poměrně dobrou schopnost odstraňovat plynné chlorbenzeny. 

Houbové mycelium smíchané s nálevem, bylo umístěno do vzduchotěsných lahví. 

Určité mnoţství chlorbenzenu se vstříkne do lahví za různých podmínek. V určitém 

intervalu byly koncentrace v lahvích analyzovány.  

V různých podmínkách byly zkoumány účinky degradace chlorbenzenu. Musí být 

dodrţeny rozdíly v optimální teplotě pro růst hub a rozkladu chlorbenzenu. Nízká 

koncentrace dusíku a nízká teplota podporuje odstraňování chlorbenzenu pomocí  

Phanerochaete chrysosporium. Nicméně, vysoké počáteční koncentrace inhibují rozklad 

chlorbenzenu. [31] 
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5.6 Odstranění těţkých kovů z průmyslových odpadních vod 

Nepříznivé účinky na ţivotní prostředí má vypouštění těţkých kovů z průmyslu. 

Biosorpce těţkých kovů pomocí mikrobiálního nebo rostlinného původu je inovativní.  

Biosorpce je také alternativní technologie pro odstranění znečišťujících látek z vodního 

prostředí.  

Jedinečné chemické sloţení biomasy izoluje kovové ionty, které tvoří komplexy 

kovu z roztoku, a odstraňuje nutnost zachovat růstové speciální podmínky. Plísně 

Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum a Rhizopus nigricans mají vysokou kapacitu 

adsorpce kovu v rozmezí 5 aţ 641 mg/1 g především pro Pb, Zn, Cd, Cr, Cu a Ni. Biomasy 

získané jako vedlejší produkt kvasných procesů nabízí velký potenciál pro přijetí 

ekonomické obnovy systému. [32] 

Procesy, kterými mikroorganismy nebo jejich produkty reagují s těţkými kovy, jsou 

rozdílné. Schopnost mikroorganismů akumulovat kovy závisí na: 

 Vlastnostech a schopnostech metabolického aparátu mikroorganismu. 

 Chemickém stavu kovu. 

 Fyzikálních a chemických vlastností kovu. 

Z hlediska způsobu akumulace kovu na mikroorganismy rozlišujeme např.: 

 Biosorpci – vazbu kovu k povrchu buňky. 

 Akumulaci. 

 Tvorbu organokovových komplexů. [33] 

 

Přehled sorpčních schopností některých hub je zobrazen v tabulce č. 5. 
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Tabulka č. 5: Přehled sorpčních schopností některých hub [34] 

Kov Biomasa Ci[mg/l] R [mg/g] Literatura 

Cr Saccharomyces cerevisiae 25 - 400 3 Nourbakhsh a kol., 1994 

Rhizopus arrhizus 25 - 400 4,5 Nourbakhsh a kol., 1994 

Co Saccharomyces cerevisiae 2,5 5,8 Sakaguchi a kol., 1991 

Aspergillus niger 8,5 - 
1000 

95 Kuyucak, Volesky, 1988 

Aspergillus niger 2,5 2,4 Sakaguchi a kol., 1991 

Rhizopus arrhizus 2,5 2,9 Sakaguchi a kol., 1991 

Cu Saccharomyces cerevisiae 3,2 0,8 Huang a kol., 1990 

Aureobasidium pullulans 1 -320 6 Gadd, De Rome, 1988 

Cladosporium resinae 1-320 16 Gadd, De Rome, 1988 

Rhizopus arrhizus 0,6 - 25 9,5 Gaddakol., 1988 

Fusarium flocciferum 10-50 40-60 Delgado a kol., 1998 

Pénicillium griseofulvum 50,8 37,9 Shahakol., 1999 

Zn Saccharomyces cerevisiae 5-200 17 Volesky, 1992 

Rhizopus arrhizus 10 - 600 13,5 Fourest, Roux, 1992 

Ni Rhizopus arrhizus 10-600 18,7 Fourest, Roux, 1992 

Fusarium flocciferum 10-50 52 Delgado a kol., 1998 

Cd Rhizopus arrhizus 10 - 600 26,8 Fourest, Roux, 1992 

Saccharomyces cerevisiae 5,6 1 Huang a kol., 1990 

Saccharomyces cerevisiae N 11,8 Brady, Duncan, 1993 

Fusarium flocciferum 19-96 192 Delgado a kol., 1998 

Au Aspergillus niger 8,5 - 

1000 
200 Kuyucak, Volesky, 1988 

Rhizopus arrhizus 8,5 - 

1000 
160 Kuyucak, Volesky, 1988 

Pb Rhizopus arrhizus 10-600 55,6 Fourest, Roux, 1992 

Saccharomyces cerevisiae 10,4 2,7 Huang a kol., 1990 

Th Aspergillus niger 30 - 1000 22 Tsezos, Volesky, 1981 

Rhizopus arrhizus 30 - 1000 185 Tsezos, Volesky, 1981 

Pénicillium chrysogenum 30- 1000 150 Tsezos, Volesky, 1981 

U Rhizopus arrhizus 50- 1000 180 Tsezos, Volesky, 1981 

Rhizopus arrhizus 10 34 Sakaguchi a kol., 1991 

Aspergillus niger 8,5 - 

1000 
43 Kuyucak, Volesky, 1988 

Aspergillus niger 10 29 Sakaguchi a kol., 1991 

Saccharomyces cerevisiae 8,5 - 

1000 
157 Kuyucak, Volesky, 1988 

Saccharomyces cerevisiae 10 12 Sakaguchi a kol., 1991 

Kluyveromyces marxianus N 174 Bustard a kol., 1997 
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5.6.1  Odstranění těžkých kovů pomocí Aspergillus niger 

Odstranění iontů těţkých kovů z odpadních vod je důleţité vzhledem k jejich 

extrémní toxicitě vůči vodnímu ţivotu a člověku. 

Bylo zjištěno, ţe houba Aspergillus niger, která byla vystavena v páře hydroxidu 

sodného o koncentraci 0,1  mol/l po dobu 15 minut je účinnější při odstraňování niklu 

z odpadních vod neţ houba A. niger, která byla vařená v hydroxidu sodném o téţe 

koncentraci po dobu 15 minut.  

pH roztoku výrazně ovlivňuje míru biosorpce těţkých kovových iontů. Houby byly 

vystaveny v páře 0,1 mol roztoku hydroxidu sodného. Biosorpce kovových iontů je 

inhibována při pH 3,0 a prudce vzrostla, kdyţ bylo pH roztoku zvýšeno na 4,0. Rovnováha 

biosorpce olova a kadmia byla dosaţena po 5 hodinách. U mědi po 6 hodinách a u niklu po 

8 hodinách. 

Tento výzkum ukázal, ţe biosorpce pomocí plísní mají potenciál k tomu, aby byly 

pouţity při odstraňování iontů těţkých kovů z odpadních vod. [35] 

 

5.7 Biosorpce thoria 

Přítomnost thoria v prostředí pochází nejen z jaderného průmyslu, ale také z jiných 

antropogenních činností, jako je spalování hnědého uhlí v elektrárnách, zpracovávání rud 

a pouţívání hnojiv.  

Mezi biosorbenty thoria patří houby Rhizopus arrhizus, Penicillium spp., 

 Aspergillus spp. Nejlepší z plísňových biosorbentů pro příjem thoria je Aspergillus 

fumigatus, který sníţil obsah thoria ve vodním prostředí o 37 %, sorpce probíhala 

v rozmezí pH 2–6, maximální sorpce probíhá při pH 4. [36] 
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5.8 Biosyntéza námelových alkaloidů 

Jediným dosud známým producentem námelových alkaloidů je parazitická vláknitá 

houba Claviceps purpurea [25]. Tato houba způsobuje charakteristické onemocnění trav 

a obilovin, vznikem tzv. přezimovací struktury sklerocia, obsahující různé mnoţství 

mykotoxinu a ergopeptinu. Jelikoţ některé z těchto látek mají značný význam ve 

farmakologii, fyziologii, biochemii a genetice, byla jejich tvorba detailně prostudována. [37] 

Dosud bylo popsáno 50 druhů této houby, která produkuje více neţ 60 druhů různých 

námelových alkaloidů. Z metabolického hlediska, se řadí alkaloidy mezi sekundární 

metabolity.  

Z námele se získávají především tyto alkaloidy: ergometrin, ergokristin, ergokornin, 

α-ergokryptin, β-ergokryptin a ergotamin. Tyto alkaloidy se vyuţívají hlavně ve 

farmaceutickém průmyslu. Peptidové alkaloidy, především menší mnoţství rozpustného 

ergometrinu, jsou pouţívány pro výrobu drog.  

Existují tři moţné způsoby přípravy námelových alkaloidů. 

1. Izolace drogy ze sklerocia. 

2. Extrakce ze saprofytních kultur. 

3. Částečná nebo úplná syntéza. [25] 

Sklerocium je kompaktní hmota z tvrzeného podhoubí, která obsahuje aţ 2% 

alkaloidů, 30 – 40 % mastných kyselin a celou řadu přírodních látek. [38] 

Alkaloidy jsou látky nutné pro ţivotnost buněk. Jsou biologicky významné, protoţe 

aktivují stimulátory, inhibitory a terminátory růstu, jsou součástí vnitřního bezpečnostního  

metabolismu a regulace. Vykazují antimikrobiální a antiparazitní vlastnosti. Alkaloidy 

mohou měnit DNA a selektivně deformovat buňky. Některé působí jako narkotika. Navíc 

hrají velmi důleţitou roli v imunitním systému zvířat a rostlin. [39] 
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5.9 Antibiotika 

Antibiotika se řadí mezi sekundární metabolity, tvoří se produkčním organismem 

v určitých vývojových fázích z primárních metabolitů. Můţeme je definovat jako látky, 

které v malých koncentracích potlačují ţivotní procesy jiných organismů. I kdyţ jsou 

antibiotika převáţně produkty ţivých organismů, poprvé se uplatnila v roce 1928 

Flemingovým objevem penicilínu a pak hlavně po druhé světové válce v průmyslové 

fermentaci antibiotik. 

Antibiotika nacházejí uplatnění v medicíně. Rozdělujeme je podle mechanismu 

účinků, také podle antimikrobního spektra nebo podle chemické struktury. [25] 

5.9.1 β–laktamová antibiotika 

Penicilin (benzylpenicilin, penicilin G), je klasickým příkladem β-laktamových 

antibiotik. Penicilin G je velmi účinný při usmrcování většině gram-pozitivních bakterií, 

ale je neúčinný proti většině gram-negativních bakterií. [4] 

Původním producentem penicilinu byl Penicillium notátum, který byl nahrazen 

Penicillium chrysogenum.  

Produkční kmen se kultivuje v médiu s laktózou jako zdrojem uhlíku při teplotě 

25 °C při pH 7 za optimálních podmínek vzdušnění a za kontinuálního přidávání 

fenylacetátu jako prekurzoru. Z kultivačního média se po separaci filtrací izolují mycelia 

penicilinu extrakcí s benzylacetátem a získají se čisté krystalické draselné (sodné) soli 

penicilínu G (benzylpenicilinu). [25] 

β-laktamová antibiotika jsou pravděpodobně nejdůleţitější z třídy antibiotik, 

z několika důvodů. Za prvé, penicilin je první antibiotikum, které bylo izolováno 

a charakterizováno. Za druhé, vlastní toxicita (účinnost β-laktamových antibiotik) proti 

vyšším ţivočichům jsou velmi nízká, přesto jsou často velmi účinná při zabíjení 

infikovaných bakterií. [4] 
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5.10 Degradace dřeva 

Dřevokazné houby jsou hlavní činitelé při degradaci dřeva v přírodě, vylučují 

extracelulární enzymy (oxidoreduktázu), které poškozují polymerní sloţky buněčných stěn 

dřeva. Na základě morfologických aspektů úpadku jsou klasifikovány jako bílé hniloby, 

hnědé hniloby, nebo měkké plísně. Z více neţ 2000 druhů dřevokazných hub známých na 

světě, je více neţ 90 % bílých hnilob. [4] 

5.10.1 Plísňový rozklad při výrobě papírů 

V průmyslové výrobě papíru se pouţívají bílé hniloby ke sniţování toxicity celulózy 

v odpadních vodách. 

Dřevo extrakční sloučeniny se skládají hlavně z triglyceridů, mastných kyselin, 

pryskyřičných kyselin, sterolů, vosků a esterů. Pryskyřičné kyseliny jsou přítomny ve 

většině měkkých dřevin, ale obecně chybí nebo jsou minoritní sloţkou v tvrdých 

dřevinách.  

Předběţné zpracování dřeva s houbami extrahované před rozvlákňováním se setkala 

se značným úspěchem. Aplikace kmene Ophiostoma piliferum na hromady dřevěných 

třísek, je zvláště účinná při odstraňování triglyceridů a mastných kyselin v jehličnanech 

a tvrdých dřevinách, ale je pouze částečně efektivní při odstraňování látek jako jsou 

steroly, estery sterolů, vosky či pryskyřičné kyseliny.  

Po čtyřech týdnech naočkování při vlhkosti 70 % z hmotnosti vlhkého dřeva a při 

teplotě 27 °C houba Ophiostoma piliferum sníţila obsah látek z měkkého dřeva aţ o 50 % 

s méně neţ 5% ztrátou hmotnosti dřeva. Kromě toho byla odpadní biotoxicita sníţená 11 – 

14 × ve srovnání s nenaočkovanou kůrou. 

V současné době existuje značné mnoţství prací, které prokazují, ţe plísně a bakterie 

i enzymy odvozené z těchto organismů, mohou minimalizovat obsah depozic v průběhu 

procesu rozvlákňování a podstatně sniţují toxicitu odpadních vod. [4] 
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5.11 Biodegradace organických polutantů pomocí ligninolytických hub 

Houby bílé hniloby se specializují na rozklad ligninu, krom tohoto rozkladu 

pouţíváme potenciál bílé hniloby na degradaci různých organických polutantů ve vodě a 

v půdě. Proto tyto houby jsou povaţovány za perspektivní k čištění kontaminovaných půd 

a odpadních vod. Ligninolytické houby vyuţívají k biodegradaci organických polutantů 

oxidační reakce. Byly prokázány na širokém spektru polyaromatických uhlovodíků, 

zejména na karcinogenní benzo[a]pyren, na spektrum syntetických barviv, 

heterocyklických barviv a dalších. 

Kolektiv autorů studoval vybrané houbové kmeny schopné efektivně degradovat 

široké spektrum barviv a PAU a porovnal jejich biologické schopnosti za podmínek 

simulujících  bioremediaci ve vodě a půdním prostředí.  

Screening byl proveden v několika krocích. Za prvé, byly kmeny přednastaveny pro 

výrobu ligninolytických enzymů pomocí poly-R 478 a RBBR barviv (a to na 200 µg/g). 

Efektivní kmeny byly většinou schopny zcela odbarvit agar do 10 dnů. Za druhé, byla 

testována schopnost kolonizovat sterilizované půdy průzkumného podhoubí pěstovanou 

kulturou. Nejmohutnější kmeny, jako Lacteus Irpex a Pleurotus ostreatus, byly schopny 

kolonizovat 6 cm vysoký sloupec zeminy při teplotě 28 °C za 14 dní.  

Pro bioremediaci půdy, jsou bílé hniloby běţně pouţívány ve formě podhoubí 

pěstovaného na dřevní štěpce, pilinách, kouscích slámy nebo na podobném biologickém 

materiálu, který se smíchá s kontaminovanou půdou. Efektivní odbourávání vyţaduje 

pouţití vhodných vybraných kmenů a jejich vyuţití za zvýhodněných podmínek v 

přítomnosti kontaminované vody nebo půdy. 

Schopnost ligninolytických hub degradovat tří a čtyř prstencové PAU v půdě bylo 

testováno v bioreaktoru s obsahem asi 30 g hrubé-frézované pšeničné slámy a 30 g sterilní 

půdy s obsahem 50 µg/g PAH. Půda byla kolonizována podhoubím houby rostoucí v slámě 

v prostoru bioreaktoru. Pleurotus ostreatus byl schopen sníţit mnoţství antracenu (6-ti 

násobně) a pyrenu (10-ti násobně), zatímco sníţení získané z Phanerochaete 

chrysosporium a Trametes versicolor bylo většinou zanedbatelné. [40] 
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5.12 Bioakumulace uranu 

Uran je přirozeně se vyskytující radioaktivní prvek, který se nachází v mnoha 

minerálech [41]. Avšak činnosti spojené s jaderným průmyslem, jako je těţba uranu, 

provoz reaktoru a přepracování paliva přinesly nadměrné mnoţství tohoto prvku do 

okolního prostředí. Tato kontaminace způsobila závaţné ohroţení jakosti povrchových 

i podzemních vod. [42] 

Významnými sorbenty uranu jsou kmeny rodu Penicillium a Aspergillus především 

však Penicillium chrysogenum a Penicillium notátum. Vysokou sorpci mají jak ţivá 

mycelia, která jsou oddělená z kultivačního média a promytá, tak hmota vysušeného 

mycelia. 

Uran je vázán povrchem buněčné stěny z 90–95 % slabší vazbou, kde tvoří 

komplexy s proteiny nebo polymery hexasaminu při pH 2–2,5 a v menších mnoţstvích 

tvoří komplexy s organickými dusíkatými metabolity a fosfáty biologické hmoty. 

 Desorpce uranu z mycelia houby Aspergillus roste se zvyšující se kyselosti 

prostředí, při pH 1–2 dosahuje 70–80 %. 

Biosorpce uranu houbou Aspergillus je neselektivní. Přítomnosti mědi, zinku nebo 

ţeleza se podstatně sniţuje mnoţství vázaného uranu. Na sorpci nemá vliv: SO4
2-

, Cl
-
, 

NO3
-
, CH3COO

-
 a přebytek Na

+
. [2] 
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6 Závěr 

Biotechnologické vyuţití vláknitých hub se dotýká kaţdého z nás. Člověku se při 

myšlence na vláknité houby vybavují především negativní důsledky jejich existence, jako 

jsou plísně na stěnách, nemoci a kazící se potraviny. Přitom tyto mikroskopické organismy 

vyuţíváme uţ odedávna k našemu prospěchu. Vyuţíváme jejich vlastností v potravinářství, 

v medicíně, v biochemii a mnoha jiných odvětvích.     

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo shromáţdění teoretických poznatků a shrnutí 

týkající se problematiky vyuţití vláknitých hub v biotechnologiích. Získané poznatky byly 

zpracovány v této práci. 

Moje práce seznamuje se současným stavem problematiky biotechnologického vyuţití 

hub. Technologie hub je zde rozdělena do tří období: premoderní, moderní a post-moderní. 

Také obsahuje část zabývající se vyuţitím bioreaktorů.  

Dále popisuje a charakterizuje vláknité houby. Seznamuje s jejich ekologií, 

morfologií, rozmnoţováním a systematikou. Jsou zde uvedeni významní zástupci 

vláknitých hub, jako je Aspergillus, Penicillium, Claviceps a Rhizopus.  

Závěrem tato práce popisuje samotné vyuţití vláknitých hub v biotechnologiích. Jsou 

zde uvedeny konkrétní druhy zaměření biotechnologického vyuţití. Jedná se převáţně o 

biosyntézy kyselin a námelových alkaloidů, biodegradace organických polutantů, těţkých 

kovů a dřeva, biosorpci thoria, bioakumulaci uranu a výrobu antibiotik.  

Při zpracovávání této bakalářské práce, bylo vycházeno z odborných článků 

v českém a v anglickém jazyce. Cílů, kterých bylo na začátku práce vytyčeno, bylo 

dosaţeno. 
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