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Anotace 

Předloţená diplomová práce se zabývá významem fenotypizace v taxonomii 

kvasinkových mikroorganismů. První kapitola této práce je věnována definici kvasinek, 

jejich morfologii, cytologii, rozmnoţování a taxonomickému zařazení. Další část 

diplomové práce je věnována způsobům fenotypizace kvasinek včetně popisu klasických 

a moderních metod pro jejich identifikaci a významu antimikrobiálních látek v doplnění 

jejich biochemické charakteristiky. Experimentální část této diplomové práce je věnována 

ověření účinku vybraných antibiotik na čisté kultury dvou kvasinkových organismů 

Saccharomyces cerevisiae CCM8191 a Candida albicans CCM8215 a ověření růstu 

těchto kvasinek na selektivně – diagnostickém médiu CHROMagar 
TM

. 

 

Klíčová slova: kvasinky, fenotypizace, Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, 

antibiotikum, taxonomie 

 

Summary 

This submitted thesis is dealing with the importance of phenotyping 

in the taxonomy of yeast microorganisms. The first chapter of this thesis is devoted 

to the definition of yeasts, their morphology, cytology, reproduction and taxonomic 

classification. The next part of the thesis is devoted to methods of phenotyping of yeasts, 

including a description of classical and modern methods for their identification 

and significance of antimicrobial agents in addition to their biochemical characteristics. 

The experimental part of this thesis is devoted to verify the effect of selected antibiotics 

on pure cultures of two yeasts microorganisms Saccharomyces cerevisiae CCM8191 

and Candida albicans CCM8215 and verify the growth of these yeasts to selectively - 

diagnostic medium CHROMagar
TM

. 

 

Keywords: yeasts, phenotyping, Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, antibiotic, 

taxonomy 

 



 

 

 

 

Obsah 

1. Úvod a cíl práce ............................................................................................... 1 

2. Kvasinkové mikroorganismy a jejich systematika .......................................... 3 

2.1 Morfologie buňky .......................................................................................... 3 

2.2 Cytologie buňky ............................................................................................ 3 

2.2.1 Buněčná stěna ......................................................................................... 4 

2.2.2 Cytoplazmatická membrána ................................................................... 5 

2.2.3 Základní cytoplazma ............................................................................... 5 

2.2.4 Jádro ........................................................................................................ 5 

2.2.5 Endoplazmatické retikulum .................................................................... 6 

2.2.6 Golgiho aparát ........................................................................................ 6 

2.2.7 Ribozomy ................................................................................................ 6 

2.2.8 Vakuola ................................................................................................... 6 

2.2.9 Mitochondrie .......................................................................................... 7 

2.3 Rozmnoţování kvasinek ................................................................................ 7 

2.3.1 Vegetativní rozmnoţování kvasinek ...................................................... 7 

2.3.2 Pohlavní rozmnoţování kvasinek ........................................................... 9 

2.4 Zařazení kvasinek do systému ..................................................................... 10 

2.4.1 Rody tvořící askospory ......................................................................... 10 

2.4.2 Rody tvořící bazidiospory nebo sporidie .............................................. 12 

2.4.3 Rody, u nichţ není známa tvorba pohlavních spor ............................... 13 

3. Způsoby fenotypizace kvasinek ..................................................................... 16 

3.1 Klasické metody fenotypizace ..................................................................... 16 

3.2 Moderní metody fenotypizace ..................................................................... 19 

3.2.1 Identifikace metodou BIOLOG ............................................................ 19 



 

 

 

 

3.3 Účinky antimikrobiálních látek ................................................................... 20 

3.3.1 Antibiotika ............................................................................................ 20 

3.3.2 Antimykotika ........................................................................................ 23 

3.3.3 Vliv antimikrobiálních látek na kvasinkové organismy ....................... 23 

4. Experimentální část práce .............................................................................. 25 

4.1 Charakteristika kvasinkových organismů .................................................... 25 

4.2 Materiál a kultivační média ......................................................................... 28 

4.3 Testování účinnosti ATB ............................................................................. 30 

4.4 Ověření růstových vlastností kvasinkových kmenů .................................... 31 

4.5 Výsledky ...................................................................................................... 31 

4.5.1 Testování účinnosti ATB ...................................................................... 31 

4.5.2 Ověření růstových vlastností ................................................................ 39 

5. Diskuze výsledků ........................................................................................... 41 

6. Závěr .............................................................................................................. 43 

7. Seznam pouţité literatury .............................................................................. 45 

8. Seznam obrázků ............................................................................................. 51 

9. Seznam tabulek .............................................................................................. 52 

 

  



 

 

 

 

Seznam použitých zkratek 

ATB  Antibiotika 

ATP  Adenosintrifosfát 

CAN  Candida albicans 

CCM  Česká sbírka mikroorganismů (Czech Collection of Microorganisms) 

DNA  Deoxyribonukleová kyselina 

pH  Potenciál vodíku, který vyjadřuje, zda je vodný roztok kyselý či zásaditý 

RNA  Ribonukleová kyselina 

SAB  Sabouraudův agar 

SACH  Saccharomyces cerevisiae 

TKJ  Kolonie tvořící jednotku 

TPF  Trifenylformazan 

TTC  Trifenyltetrazolium chlorid 
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1. Úvod a cíl práce 

Kvasinky jsou eukaryotní heterotrofní mikroorganismy, které netvoří jednotnou 

taxonomickou skupinu. Většinou se jedná o jednobuněčné organismy patřící do rostlinného 

systému mezi vyšší houby, které se rozmnoţují převáţně pučením. Svůj český název 

kvasinky získaly díky schopnosti většiny druhů zkvašovat cukry na oxid uhličitý a etanol 

bez přístupu vzduchu [1, 2]. 

Nejstarší doklady o existenci kvasinek pocházejí ze sumerské a egyptské 

keramiky (6000 – 8000 let př.n.l.), kdy z nich lidé vyráběli nápoje podobné dnešnímu pivu 

a vínu. Poprvé tyto organismy popsal A. van Leeuwenhoek kolem roku 1680, pozoroval 

je v pivě. Aţ v letech 1866 a 1876 byla dokázána aktivní účast těchto mikroorganismů 

na kvasném procesu díky Louisi Pasteurovi, jehoţ předmětem studia se kvasné procesy 

staly. Avšak nejznámější kvasinka dostala své jméno jiţ v roce 1837, kdy byla Theodorem 

Schwannem označena jako Zuckerpilz, tedy cukerná houba a od tohoto označení 

bylo odvozeno také latinské pojmenování rodu Saccharomyces z řeckých slov 

sacharos = cukr a mykes = houba. První čistá kultura kvasinky Saccharomyces cerevisiae 

byla izolována z piva v letech 1883 – 1890 E. Ch. Hansenem [1]. 

V dnešní době se kvasinky, především kvasinka Saccharomyces cerevisiae, staly 

oblíbeným modelovým organismem ve vědeckém výzkumu a to především z důvodu 

poměrně nenáročné kultivace. Odedávna byla kvasinka Saccharomyces cerevisiae 

pouţívána ve kvasném procesu výroby piva, vína či lihu a pro svou vysokou výţivnou 

hodnotu slouţí její biomasa ke krmení hospodářských zvířat. Nejnověji tento druh 

poslouţil také jako výzkumný materiál ve vesmíru, kde byly studovány vlastnosti 

a chování této kvasinky při kultivaci v beztíţném prostoru. 

Některé druhy kvasinek mohou však být neţádoucími kontaminanty některých 

průmyslových výrob a v neposlední řadě také potenciálními lidskými patogeny, 

které mohou způsobovat různá onemocnění, především kvasinky rodu Candida [1, 3, 4]. 

Cílem diplomové práce bylo podat podrobnější informace o kvasinkách, 

tedy o jejich morfologii, cytologii, rozmnoţování a taxonomickém zařazení včetně popisu 

klasických a moderních metod pro identifikaci neznámých druhů kvasinkových 

mikroorganismů. Cílem experimentální části bylo ověření účinku vybraných antibiotik 
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na čisté kultury dvou kvasinkových organismů a ověření růstu těchto kvasinek 

na selektivně – diagnostickém médiu CHROMagar 
TM

. 
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2. Kvasinkové mikroorganismy a jejich systematika 

2.1 Morfologie buňky 

Kvasinky mají morfologickou velikost pod hranicí viditelnosti pouhým okem. 

Většinou se velikost buňky pohybuje v rozmezí 3 – 15 μm (je tedy větší neţ bakteriální 

buňka) a je dána rodovou příslušností, kultivačními podmínkami a stářím buňky, 

přičemţ haploidní buňky bývají větší neţ buňky diploidní. Šířka kvasinkové buňky 

se pohybuje v rozmezí 3 – 6 μm [4]. 

Stejně jako velikost a šířka kvasinkové buňky je rozdílný také tvar buňky 

kvasinek. Tvar buňky se můţe měnit během vlastního vývoje kvasinky, ale zejména je dán 

rodovou příslušností; také do jisté míry souvisí se způsobem vegetativního 

rozmnoţování [1]. 

Za základní tvar kvasinkové buňky je povaţován rotační elipsoid, 

který je také nejčastější. Běţný je také tvar kulatý, protáhlý či vláknitý [4]. 

2.2 Cytologie buňky 

Vegetativní kvasinková buňka tvoří mnohosloţkový systém, kde hrají významnou 

roli membrány, které od sebe oddělují jednotlivé organely buňky. Buňka je sloţena ze silné 

a pevné buněčné stěny, jemné cytoplazmatické membrány a základní cytoplazmy 

obsahující řadu membránových útvarů. Řídící organelou je buněčné jádro, 

které je od cytoplazmy odděleno jadernou membránou. Pohybové organely, jako například 

bičíky, vegetativní kvasinkové buňky nemají [4, 5]. 



Jana Boturová: Význam fenotypizace v taxonomii kvasinkových 
mikroorganismů 

 

2012  4 
 

 

 

1. Buněčná stěna 

2. Zárodečná jizva 

3. Cytoplazmatická membrána 

4. Jádro 

5. Jaderná membrána 

6. Vakuola 

7. Endoplazmatické retikulum 

8. Mitochondrie 

9. Glykogen 

10. Polymetafosfát 

11. Lipid 

12. Golgiho aparát

Obrázek č. 1: Struktura buňky kvasinek [4] 

 

2.2.1 Buněčná stěna 

Buněčná stěna kvasinek má pevnou a silnou strukturu. Dává buňce tvar, chrání 

ji před osmotickým tlakem a mechanickými vlivy a tvoří přibliţně 25 % suché váhy buňky. 

Velkými póry v této buněčné stěně mohou procházet všechny sloučeniny kromě 

vysokomolekulárních sloučenin, jako jsou polysacharidy a bílkoviny [4, 6]. 

Hlavními stavebními prvky buněčné stěny kvasinek jsou polysacharidy, 

které představují 80 % sušiny stěny. Tyto polysacharidy mají strukturu vláken, která tvoří 

hustou pevnou síť, která je vyplněna bílkovinami. Ve stěně buňky je také přítomno malé 

mnoţství lipidů, fosfolipidů a fosforečnanů [5]. 

Mezi charakteristické struktury buněčné stěny kvasinek patří tzv. jizvy, 

které jsou patrné na povrchu stěny. Tyto jizvy vznikají oddělením dceřiné buňky od buňky 

mateřské při rozmnoţování kvasinek pučením. Vzniklé jizvy přetrvávají na povrchu 

buněčné stěny po celý cyklus kvasinkové buňky, na základě čehoţ lze stanovit stáří buňky 

a počet pupenů, které buňka vytvořila. Jizvy na buněčné stěně je moţné pozorovat 

ve světelném mikroskopu fluorescenční technikou, protoţe po obarvení jizvy silně 

fluoreskují. V elektronovém mikroskopu se jeví jako mírně vyvýšené prstence [4]. 



Jana Boturová: Význam fenotypizace v taxonomii kvasinkových 
mikroorganismů 

 

2012  5 
 

2.2.2 Cytoplazmatická membrána 

Cytoplazmatická membrána (plazmalema, plazmatická membrána) je poměrně 

tenká (7,5 – 8 nm) a je sloţená z proteinů a lipidů. Obklopuje vlastní cytoplazmu, kterou 

odděluje od vnějšího prostředí. Je volně propustná jen pro malé molekuly bez náboje 

a vytváří osmotické rozhraní mezi buňkou a vnějším prostředím. Je sídlem transportních 

mechanismů, které umoţňují příjem určitých látek buňkou a také transport látek z buňky 

do prostředí. Je místem aktivního i pasivního transportu a zprostředkované difúze [4, 5]. 

2.2.3 Základní cytoplazma 

Po odstranění buněčných organel zůstane vodný podíl koloidního charakteru, 

který je označován jako cytoplazma či cytosol. Tento koloidní charakter je dán především 

přítomností různých bílkovin, glykogenu a dalších rozpuštěných makromolekulárních 

látek [4]. 

Kromě membránových útvarů a ribozomů se v cytoplazmě nacházejí ještě zřetelná 

zrníčka rezervních látek, a to především volutinu a glykogenu., které se označují 

jako buněčné inkluze. U některých druhů kvasinek se jako rezervní látka vyskytuje tuk. 

V cytoplazmě lze dále nalézt jemné fragmenty membrán nebo zrnka obsahující bílkoviny 

a lipidy [14]. 

Cytoplazma mladých buněk se ve světelném mikroskopu projevuje 

jako průhledná homogenní hmota, u starších buněk se objevují zrníčka a jemná či větší 

vakuolizace [5]. 

2.2.4 Jádro 

Jádro je většinou nejdůleţitější organelou v eukaryotní buňce [7]. 

Jádro (nukleus) kvasinkové buňky je od cytoplazmy odděleno jadernou 

membránou (karyolema, karyotéka), která je dvojvrstvá s poměrně velkými póry; 

mezi jednotlivými vrstvami je perinukleový prostor s polotekutým obsahem. 

Má ve srovnání s jinými buňkami malé rozměry, jeho velikost bývá v rozmezí 1,2 – 1,7 μm 

a je umístěno přibliţně ve středu buňky [4, 5, 6]. 

V jaderné hmotě lze rozlišit také výrazné jadérko (nukleolus) a opticky řidší 

karyoplazmu. Jadérko kvasinek má srpkovitý tvar, bývá uloţeno těsně pod jadernou 
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membránou a soustřeďuje se v něm asi pětina RNA obsaţené v jádře; během dělení buňky 

zaniká [4]. 

2.2.5 Endoplazmatické retikulum 

Cytoplazma kvasinkové buňky obsahuje systém dvojitých membrán, 

který se nazývá endoplazmatické retikulum. Obě tyto membrány mají poměrně velké póry 

a vzhledově připomínají membránu jádra. Je tvořeno lamelami a tubuly, které obsahují 

různé enzymy a rezervní látky a vnější membránou je spojeno s jadernou 

a cytoplazmatickou membránou. Je místem syntézy peptidů a bílkovin. Tyto peptidy 

se shromaţďují ve vnitřních prostorech a syntetizují se z nich bílkoviny [4, 5, 8]. 

Podle struktury se rozlišuje drsné a hladné endoplazmatické retikulum; 

na vnější membránu drsného endoplazmatického retikula jsou navázány ribozomy 

a je to tedy místem syntézy proteinů. Hladké endoplazmatické retikulum se můţe podílet 

na produkci steroidů [4]. 

2.2.6 Golgiho aparát 

Další membránový útvar v cytoplazmě kvasinkové buňky je Golgiho aparát, 

který má tvar plochého měchýřku anebo několika propojených zploštělých měchýřků 

uloţených rovnoběţně vedle sebe [6]. 

Hlavní funkce tohoto systému spočívá v úpravě produktů syntetizovaných 

v endoplazmatickém retikulu a v transportu stavebních komponent buněčné stěny 

z cytoplazmy přes cytoplazmatickou membránu [6]. 

2.2.7 Ribozomy 

Ribozomy kvasinkové buňky jsou organely o velikosti 20 – 30 nm. V cytoplazmě 

buňky mohou být uloţeny volně nebo vázány na membrány endoplazmatického retikula 

a jsou významné proteosyntetickou funkcí [4]. 

2.2.8 Vakuola 

Vakuola patří k nejnápadnějším organelám cytoplazmy kvasinkové buňky. 

Jde většinou o kulovitý útvar obklopený jednoduchou membránou (tonoplastem), 

která často vysílá úzké výběţky do cytoplazmy. U mladých či pučících buněk 
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jsou většinou přítomny malé vakuoly, ale často ve větším počtu, které se u zralé buňky 

spojují v jednu centrální vakuolu. U starších buněk můţe taková vakuola vyplňovat téměř 

celý prostor buňky [6]. 

Vakuoly jsou důleţitou zásobárnou vody a tím zajišťují homeostázu 

vnitrobuněčného pH prostředí. Také obsahují polyfosfáty a velké mnoţství draselných 

iontů, aminokyselin a purinů, takţe jsou rezervoárem látek, které se právě neúčastní 

metabolismu [4, 6]. 

2.2.9 Mitochondrie 

Dalším membránovým útvarem v cytoplazmě kvasinek jsou mitochondrie. Jedná 

se o strukturální útvary velmi rozmanitého tvaru (kulovité, válcovité, vláknité i laločnaté), 

které jsou dlouhé aţ 3 μm a široké 0,3 – 1 μm. Jejich počet a tvar závisí na druhu kvasinky 

a na její růstové fázi, fázi ţivotního cyklu, případně na kultivačním prostředí. Mohou tvořit 

více neţ 10 % celkového objemu buňky [1, 4, 6]. 

Mitochondrie kvasinkové buňky jsou sloţeny z proteinů, lipidů a fosfolipidů. 

Obsahují také mitochondriální  RNA a malé mnoţství DNA, která je nositelem 

mimojaderné dědičnosti kvasinek. Jsou tvořeny dvěma systémy membrán – vnější 

a vnitřní, která vytváří uvnitř mitochondrie vchlípeniny (kristy), které mnohonásobně 

zvětšují aktivní povrch tedy vnitřní prostor mitochondrií. Na vnitřní membránu 

jsou navázány enzymy, zajišťující převáţnou část látkového metabolismu buňky [4, 5]. 

2.3 Rozmnožování kvasinek 

Kvasinky se mohou rozmnoţovat vegetativně pučením nebo dělením či tvorbou 

pohlavních spor [5, 6]. 

2.3.1 Vegetativní rozmnožování kvasinek 

Vegetativním způsobem se mohou kvasinky rozmnoţovat pučením nebo příčným 

dělením. Většina rodů se však rozmnoţuje pučením [4]. 

Při procesu pučení vznikne malá dceřiná buňka tzv. pupen, která je kanálkem spojena 

s buňkou mateřskou a postupně dorůstá její velikosti. Tvorbu dceřiné buňky však 

předchází řada strukturálních změn buňky mateřské. Nejprve dojde ke splynutí membrán 

endoplazmatického retikula a k jeho následnému dělení, dále k opakovanému rozdělení 
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vakuol a změnám ve tvaru mitochondrií z tvaru kulovitého, válcovitého a vláknitého 

na tvar dlouze protáhlý. V místě vytvoření pupenu se začnou hromadit sekreční měchýřky, 

které jsou zodpovědné za přenos látek pro syntézu buněčné stěny. Současně začne dělení 

jádra a jeho migrace k pupenu spolu s dalšími sloţkami cytoplazmy. Po transportu všech 

organel se kanálek uzavře cytoplazmatickou membránou. Jakmile se vytvoří buněčná stěna 

mezi mateřskou a dceřinou buňkou a dojde ke spojení drobných vakuol v jednu, je pučení 

ukončeno. Pupen se poté od mateřské buňky buďto oddělí nebo s ní zůstane spojen. 

Celý cyklus buněčného dělení trvá za optimálních podmínek kolem dvou hodin [4, 5, 6]. 

 

 

 

 

 

1. Jádro 

2. Mitochondrie 

3. Vakuola 

4. Endoplazmatické retikulum 

5. Pólové tělísko vřeténka 

6. Mikrotubuly 

7. vřeténko

Obrázek č. 2: Schéma pučení kvasinek [6] 

 

Příčné dělení se u kvasinek vyskytuje jen velmi zřídka a to například u rodu 

Schizosaccharomyces. Nejprve se mateřská buňka proslouţí růstem na pólech, většinou 

na pólu proti zárodečné jizvě. Jakmile mateřská buňka dosáhne dvojnásobku své délky, 

vytvoří se přepáţka, která dává vzniknout dvěma novým stejným buňkám. Buňka 

se dvěma jizvami potom na pólech narůstá tak, ţe k původnímu stěnovému prstenci 

přiroste na jednom nebo obou pólech nová stěna. Jelikoţ dojde k překrytí jizev, není 

moţné stanovit počet dělení na základě počtu jizev [4]. 
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2.3.2 Pohlavní rozmnožování kvasinek 

Kromě vegetativního způsobu rozmnoţování je u většiny kvasinek znám 

i pohlavní způsob rozmnoţování. Jeho výsledkem je tvorba pohlavních spor. 

K pohlavnímu způsobu rozmnoţování dochází za vhodných podmínek u těch kvasinek, 

které patří do skupiny askomycet a basidiomycet, u deuteromycet nebylo zjištěno [1, 4]. 

Pohlavní způsob rozmnoţování je obecně charakterizován spájením 

dvou haploidních buněk neboli konjugací a spájením jejich jader čili karyogamií za vzniku 

diploidní buňky, zygoty. Poté se diploidní jádro dělí meiózou, tzv. redukčním dělením, 

na čtyři haploidní jádra, která jsou buďto základem pohlavních spor nebo se dělí další 

mitózou a teprve pak vznikají spory. V ţivotním cyklu kvasinek se tedy pravidelně střídá 

haploidní a diploidní fáze buněk [4, 6]. 

 

Obrázek č. 3: Schéma pohlavního rozmnožování kvasinek [5] 

 

 

Obrázek č. 4: Střídání haploidní a diploidní fáze u kvasinek [6] 
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2.4 Zařazení kvasinek do systému 

Zařazení jednotlivých kvasinek a kvasinkových mikroorganismů do systému 

je popsáno v mnoha publikacích. V této diplomové práci jsou kvasinky rozděleny 

podle způsobu pohlavního rozmnoţování. 

Podle způsobu pohlavního rozmnoţování lze rozdělit kvasinky do tří hlavních 

skupin [6]: 

1. rody tvořící askospory 

2. rody tvořící bazidiospory nebo sporidie a heterokaryotní mycelium 

s přezkami 

3. rody, u nichţ není známa tvorba pohlavních spor 

2.4.1 Rody tvořící askospory 

V této skupině jsou kvasinky řazeny mezi Ascomycotina do třídy 

Hemiascomycetes a řádu Endomycetales. A dále je moţno tuto skupinu rozdělit 

podle vegetativního rozmnoţování na [6]: 

a) rody rozmnoţují se vegetativně multilaterálním pučením, 

b) rody rozmnoţující se vegetativně pučením na široké základně, 

c) rody rozmnoţující se vegetativně dělením. 

 

Rody rozmnoţující se vegetativně multilaterálním pučením 

Tato skupina kvasinek je zastoupena rody Saccharomyces, Zygosaccharomyces, 

Kluyveromyces, Pichia, Hansenula, Yarrowia, Debaryomyces, Lipomyces, Nematospora 

a Metschnikowia [6]. 

Rod Saccharomyces je technologicky nejdůleţitějším rodem této skupiny 

s nejvýznamnějším zástupcem Saccharomyces cerevisiae. Tato kvasinka vytváří elipsoidní 

aţ kulovité buňky, zkvašuje několik cukrů (glukosu, sacharosu, maltosu, galaktosu 

a částečně také trisacharid rafinosu) a uplatňuje se jako pekařská, vinařská, lihovarská 

či pivovarská kvasinka. Je neprostudovanější kvasinkou, i proto slouţí jako modelový 

mikroorganismus v biochemii a genetice [6, 9]. 

Rod Zygosacharomyces je tvořen kvasinkami, které jsou blízké rodu 

Sacharomyces, ale byly z tohoto rodu vyčleněny z důvodu některých odlišných vlastností. 
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Tyto kvasinky většinou dobře rostou i v půdách obsahujících 50 % glukosy, takţe bývají 

příčinou kaţení medu nebo čokoládových bonbonů či figurek. Patří zde Zygosacharomyces 

rouxii nebo Zygosacharomyces bailli [6]. 

Dalším rodem je rod Kluyveromyces. Zástupci toho rodu, Kluyveromyces 

marxianus a Kluyveromyces Lactis, zkvašují laktosu, jsou pouţívány při výrově sýrů 

s vnitřní plísní a jsou součástí tzv. kefírových zrn, tj. konglomerátu kvasinek a bakterií 

pouţívaného na výrobu kefíru [6, 10]. 

Rod Pichia patří k největším rodům z hlediska počtu druhů (asi 40). Projevuje 

se nízkými kvasnými schopnostmi, protoţe jeho druhy zkvašují pouze glukózu 

nebo nezkvašují ţádný cukr. Zástupci tohoto rodu se vyskytují jako kontaminace piva 

a vína, většinou ve špatně uzavřených lahvích a k nejznámějším patří Pichia methanolica, 

Pichia pastoris nebo Pichia stipitis [1, 6]. 

Podobných rodem je rod Hansenula, který se od rodu Pichia odlišuje 

svou schopností vyuţívat dusičnany jako zdroj dusíku [6]. 

Dalším rodem je rod Yarrowia s jediným zástupcem Yarrowia lipolytica. 

Tato kvasinka vytváří bílé aţ krémově matné kolonie a bývá vyuţívána 

při biotechnologickém čištění ropy [6, 11]. 

Rod Nematospora se vyznačuje tvorbou jehlicovitých spor a jeho jediným 

zástupcem je Nematospora coryli, který parazituje na tropických a subtropických 

rostlinách a byl původně izolován jako původce chorob lískových ořechů [1]. 

 

Rody rozmnoţující se vegetativně pučením na široké základně 

Tato skupina kvasinek je zastoupena rody Saccharomycode, Nadsonia 

a Wickerhamia [6]. 

Rod Saccharomycodes i Nadsonia se vyznačuje silnými kvasnými schopnostmi 

a mnoho jeho zástupců se vyskytuje v kvasícím hroznovém moštu [1, 6]. 
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Rody rozmnoţující se vegetativně dělením 

Rod Schizosaccharomyces je jediným rodem této skupiny kvasinek, 

který se vyznačuje obdélníkovitými buňkami a dobrými kvasnými schopnostmi, moţná 

i proto je pouţíván k přípravě kvašených nápojů především v tropických oblastech. 

Zástupcem je Schizosaccharomyces pombe, který vytváří krémové aţ světle hnědé, hladké 

nebo slabě zvrásněné kolonie kulovitého, elipsoidního nebo válečkovitého tvaru 

a který slouţí jako modelový organismus pro genetické práce. Dále je pouţíván v Africe 

pro přípravu alkoholického nápoje z prosa zvaného „pombe“ a je vyuţíván 

také ve vinařství k odkyselení vín [1, 6, 12]. 

 

2.4.2 Rody tvořící bazidiospory nebo sporidie 

Do této skupiny jsou zařazeny kvasinky, které vytvářejí bazidiospory, 

dále kvasinky tvořící tmavé teliospory, z nichţ pučí promycelium nesoucí sporidie 

a také zde patří kvasinkovitá stádia některých vyšších bazidiomycet [6]. 

 

Kvasinky tvořící bazidiospory 

Tato skupina kvasinek je zastoupena čeledí Filobasidiaceae. Tato čeleď zkvašuje 

cukry jen ojediněle nebo vůbec a je rozdělena na rody Filobasidium a Filobasidiella [1, 6]. 

Rod Filobasidium vytváří na polokulovitém konci bazidie 8 přisedlých 

elipsoidních či zašpičatělých spor a tudíţ se celý útvar podobá květu [6]. 

Rod Filobasidiella je rodem patogenním a je zastoupen dvěma druhy kvasinek. 

Prvním zástupcem je Filobasidiella neoformans, která vytváří kulovité bazidiospory 

a druhým zástupcem je Filobasidiella bacillispora s tyčinkovitými bazidiosporami. 

Obě kvasinky se vyskytují obvykle ve starém ptačím trusu, odkud se dostávají do vzduchu. 

Infekční cesta je vdechováním. Napadají různé tkáně zvířat i lidí, především tkáně 

mozkové a poraněné kostní tkáně a způsobují různá onemocnění, která mohou končit 

i smrtí postiţeného organismu [6]. 
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Rody tvořící sporidie 

Mezi kvasinky tvořící sporidie patří rody Rhodosporidium a Sporidiobolus. 

Charakteristickou schopností je tvorba červeného barviva karotenoidní povahy, 

které je nerozpustné ve vodě a nachází se na vnitřní straně plazmatické membrány. 

Podmínkou tvorby tohoto barviva je přístup kyslíku a dostatek světla. Toto barvivo 

zbarvuje buňky i celé kolonie těchto kvasinek ţlutě, oranţově aţ sytě růţově [6]. 

Oba uvedené rody se velmi často vyskytují ve vzduchu, ale také v sladké a slané 

povrchové vodě, kde tvoří zhruba 50 % kvasinkové populace a kvasné schopnosti 

dosud nebyly prokázány [6]. 

 

Kvasinkovitá stádia některých vyšších bazidiomycet 

Další skupinu tvoří kvasinkovitá stádia vyšších bazidiomycet, kde bývají 

zařazována kvasinkovitá stádia řádu Tremellales, které se vyskytují na kmenech a pařezech 

převáţně listnatých stromů [6].  

 

2.4.3 Rody, u nichž není známa tvorba pohlavních spor 

Tyto kvasinky jsou někdy nazývány nepravými kvasinkami a vyznačují 

se zejména růstem sliznatých kolonií. Patří sem rody Candida, Brettanomyces, Kloeckera, 

Malassezia, Cryptococcus, Rhodotorula, Sporobolomyces, Trichosporon a Geotrichum [6]. 

Rod Candida je nejrozsáhlejším rodem této skupiny, obsahuje na 160 druhů 

a patří zde kvasinky se silnými kvasnými schopnostmi, ale i druhy nekvasící. Některé 

druhy se pouţívají k přípravě krmného droţdí z melasy a různých odpadních materiálů; 

k tomuto účelu se nejčastěji vyuţívají rody Candida utilis a Candida boidinii. Nepatogenní 

druhy se vyskytují také jako kontaminanty pekařského droţdí, mezi nebezpečné patogenní 

druhy kvasinek patří druh Candida albicans, který můţe způsobovat onemocnění 

(kandidózy) kůţe a nehtů převáţně u lidí pracujících s půdou nebo s ovocem a cukernými 

nálevy. Tato kvasinka můţe napadat také vnitřní orgány a vést ke smrti pokud nemoc není 

včas rozpoznána. Candida tropicalis je také řazena mezi patogenní kvasinky, nejčastěji 
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se vyskytuje v ústech, v trávicím ústrojí, v plicích nebo na pokoţce lidí a zvířat 

a snáší teplotu aţ 42 °C [6, 13]. 

Rod Brettanomyces se vyskytuje jako častá kontaminace kvašených nápojů; 

při kvašení cukrů produkují kvasinky velké mnoţství kyseliny octové, takţe velmi kyselé 

pH pak brzy tuto kontaminující kvasinku usmrcuje [6]. 

Rod Kloeckera snáší velmi kyselé prostředí, proto se vyskytuje například 

na nezralých hroznech a v půdě vinic [6].  

Rod Malassezia je morfologicky podobný rodu Kloeckera. Je běţnou součástí 

koţní mikroflóry zdravých lidí, ale pro člověka i zvířata můţe být patogenní, protoţe 

napadá pokoţku nohou, zad a části hlavy pokryté vlasy [6].  

Rod Cryptococcus vytváří kulovité aţ protáhlé buňky většinou obalené slizovým 

obalem. Kolonie některých druhů jsou zbarveny ţlutě v důsledku tvorby karotenoidních 

barviv a v kyselém prostředí tvoří buňky obaly, které se jódem barví modře. Tento rod 

se vyznačuje vyuţíváním inositolu jako jediného zdroje uhlíku a energie, proto roste 

na potravinách s jeho obsahem jako je například sója, grapefruity, hrozny, celozrnné 

potraviny, zelí, maso (játra, mozeček, srdce) a mléko. Inositol je řazen do skupiny vitamínů 

B, i kdyţ patří mezi méně známé vitamíny této skupiny [1, 6, 14]. 

Rod Rhodotorula vytváří kulovité aţ elipsoidní buňky obsahující karotenoidní 

barviva, která barví kolonie oranţově aţ růţově. Tato barviva chrání buňky před účinkem 

ultrafialové sloţky slunečního světla. Tento rod nezkvašuje ţádné cukry, avšak někteří 

zástupci jsou schopni štěpit deriváty benzenu. Kvasinky tohoto rodu jsou rozšířeny 

ve vzduchu, v půdě, ve sladkých i slaných vodách, na rostlinách a v různých orgánech 

ţivočišného těla. Nejčastěji se v přírodě vyskytuje kvasinka Rhodotorula glutinis, 

která je rozšířená po celém světě a dá se izolovat z půdy, ze vzduchu, ze sladké i slané 

vody, z povrchu rostlin nebo z různých orgánů ţivočišného těla. Dalšími zástupci 

jsou například Rhodotorula graminis nebo Rhodotorula rubra [1, 6, 15].  

Rod Sporobolomyces vytváří ţluté aţ sytě růţové kolonie, a jeho zástupci tvoří 

červené barvivo karotenoidní povahy, které je nerozpustné ve vodě a nachází se na vnitřní 

straně plazmatické membrány. Zástupci tohoto rodu se velmi podobají kvasinkám rodu 

Rhodotorula a často se vyskytují jako kontaminanty potravin, vinařských zařízení a dále 
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se vyskytují na listech stromů a na jiných rostlinách, odkud se dostávají do stojatých 

i tekoucích vod. Tento rod neprojevuje kvasné schopnosti [1, 6].  

Rod Trichosporon vytváří bohaté mycelium, na kterém pučí buňky různých tvarů. 

Dosud je v rámci tohoto rodu popsáno přibliţně 15 druhů a některé z nich mohou být 

za určitých podmínek pro člověka patogenní, poněvadţ se vyskytují jako saprofyté 

i parazité lidi a zvířat a jsou původcem některých mykóz [1,6]. 

Rod Geotrichum je přechodnou skupinou kvasinek, která bývá řazena 

také mezi Mikromycety. Nemá kvasné schopnosti a vyskytuje se jako kontaminace 

mléčných výrobků, hlavně jogurtů, tvarohu nebo i kysaného zelí. Zástupce lze najít 

také v půdě, ve vodě, v aktivovaných kalech z odpadních vod nebo v odpadu 

po zpracování mořských ryb. Je to kvasinka vhodná na vyuţití odpadních produktů 

ke zpracování tučných mléčných výrobků nebo tučných ryb a na neutralizaci par z rafinace 

olejů. Nejrozšířenějším zástupcem je Geotrichum candidum. Tento druh byl izolován 

ze zubního kazu a vyskytuje se v mléčných výrobcích, okurkách, v kyselém zelí, 

ale i v půdě nebo jako sekundární patogen u člověka, kde velmi často doprovází různé 

kandidózy. Na agarových půdách vytváří jemné koţešinové porosty a jeho kolonie rostou 

nejrychleji ze všech dosud známých zástupců rodu Geotrichum [1, 6, 16]. 
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3. Způsoby fenotypizace kvasinek 

Pro ověřování fenotypů neznámých kmenů mikroorganismů anebo známých 

kultur, u kterých je třeba ověřit jejich taxonomické zařazení, se pouţívají tzv. identifikační 

testy. Identifikačních testů existuje celá řada, ale jejich mnoţství pro určení neznámého 

druhu mikroorganismu je tím menší, čím více zkušeností má osoba provádějící tyto testy. 

Jednotlivé identifikační testy by měly být jednoduché, rychlé a samozřejmě spolehlivé [3]. 

3.1 Klasické metody fenotypizace 

Při identifikaci neznámé kvasinky je potřeba provést celou řadu testů. Těmito 

testy je moţné určit morfologickou, kultivační, fyziologickou a pohlavní charakteristiku 

kvasinky [1]. 

 

 Morfologická charakterizace zjišťuje tvar buněk kvasinek, způsob jejich 

vegetativního rozmnoţování (pučení či příčné dělení) či schopnost tvořit 

pseudomycelium či pravé mycelium 

 

 

 

Obrázek č. 5: Tvar buněk kvasinek. a – sférický, b – elipsoidní, c – citronkovitý, d – ogivální, 

e – lahvovitý, f – protáhlý, g - vláknitý [4] 
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Obrázek č. 6: Tvary kvasinkových buněk (a), pseudomycelium větvené a diferencované (b), tvary 

vřecek a spor (c) [1] 

 

 Kultivační charakterizace zjišťuje vzhled kultury v tekuté či pevné půdě, vzhled 

povrchu kolonie, tvar okraje kolonie, tvorbu pigmentů nebo tvorbu pouzdrového 

polysacharidu 

 

 

Obrázek č. 7: Tvar okraje kolonie [17] 
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 Fyziologická charakterizace testuje schopnost kvasinek asimilovat a fermentovat 

různé cukry 

 

 Pohlavní charakterizace ověřuje schopnost kvasinek sporulovat, zjišťuje tvar vřecek 

a askospor nebo můţe zjišťovat typ spájení [1] 

 

Další moţností identifikace neznámých druhů kvasinek je pouţití moderních 

selektivně - diagnostických médií např. CHROMagaru
TM

 Candida. Toto médium 

neumoţňuje pouze růst a detekci kvasinek, ale především pomáhá zjišťovat přímé druhové 

rozlišení různých druhů rodu Candida a to pouze na základě rozlišení barvy kolonií [18]. 

 

Tabulka č. 1: Typický vzhled kolonie [19] 

 

Mikroorganismus 

 

 

Barva kolonie 

Candida albicans Zelená 

Candida tropicalis Modrá metalíza 

Candida krusei Růţová 

Jiné druhy Bílá aţ fialová 

 

 

Obrázek č. 8: Kvasinka Candida albicans vypěstovaná na médiu CHROMagar
TM 
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3.2 Moderní metody fenotypizace 

Dalším způsobem identifikace neznámých druhů kvasinek je pouţití moderních 

metod zaloţených na biochemických reakcích. K těmto metodám patří i níţe zmíněná 

metoda BIOLOG. 

3.2.1 Identifikace metodou BIOLOG 

Identifikace metodou Biolog je zaloţena na oxidačně - redukčních reakcích 

vyţadujících dostatečné mnoţství buněk. Nejprve se izoluje čistá kultura na agarových 

médiích. Dále je nutné připravit očkovací kulturu v potřebné hustotě buněk. Tyto buňky 

se pak naočkují do 96ti jamkových mikrodestiček Biolog. Pokud má naočkovaná kultura 

enzymy, které jsou schopny metabolizovat dané substráty, dojde k uvolnění elektronu 

ze substrátu. Elektron pak přijímá barvivo trifenyltetrazolium chlorid (TTC) a dojde 

ke vzniku trifenylformazanu (TPF), coţ je doprovázeno změnou zbarvení. Dostatečné 

mnoţství buněk mikroorganismů v jamce mikrodestičky Biolog tedy zajišťuje 

pozorovatelnou barevnou změnu [20, 21]. 

 

 

 

Obrázek č. 9: Mikrodestička biolog [21] 
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   1         2 

   

   3         4 

Obrázek č. 10: Postup identifikace metodou Biolog, 1 - izolace, 2 - příprava, 3 - očkování, 4 - inkubace  [20] 

 

3.3 Účinky antimikrobiálních látek 

3.3.1 Antibiotika 

Antibiotika jsou látky, které inhibují růst mikroorganizmů nebo je usmrcují. 

V současnosti je známo přes 6000 látek, které mají antibiotický účinek, ale asi jen 70 

z nich našlo uplatnění v medicínské praxi, ostatní látky mají příliš výrazné neţádoucí 

účinky nebo jsou příliš toxické. Antibiotika působí především proti bakteriím, některá jsou 

však účinná také proti houbám a parazitickým prvokům. Rozdělují se na bakteriostatické 

a baktericidní, avšak toto rozdělení není zcela přesné, protoţe mnoho bakteriostatických 

antibiotik působí ve vyšších koncentracích rovněţ baktericidně a naopak některá 

baktericidní antibiotika neusmrcují určité mikroorganismy ani ve vysokých koncentracích. 

Základním poţadavkem na správný účinek antibiotik je optimální antimikrobiální účinek 

za minimálního toxického působení na hostitele. Toho lze dosáhnout jednak ovlivněním 

struktur nebo enzymatickým procesů specifických jen pro mikroorganismy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Houby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parazit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvoci
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a jednak kumulací látky v mikroorganismu s vyuţitím specifických transportních 

mechanismů [22, 23]. 

 

Rozdělení antibiotik podle cílového organismu (farmakoterapeutického účinku): 

 protistafylokoková 

 protipseudomonádová 

 antianaerobní 

 protituberkulozní aj. 

 

Rozdělení antibiotik podle intenzity účinku: 

 bakteriostatická 

- makrolidy 

- tetracykliny 

- chloramfenikol 

- sulfonamidy 

- trimetoprim 

- linkomycin, klindamycin 

- etambutol 

- nitrofurantoin 

 baktericidní 

- beta-laktamová antibiotika 

 peniciliny 

 cefalosporiny 

 monobaktamy 

 karbapenemy 

- aminoglykosidy 

- bacitracin 

- isoniazid 

- metronidazol 

- polymyxiny 

- pyrazinamid 
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- chinolony 

- rifampicin 

- vankomycin 

- teikoplanin 

 

Rozdělení antibiotik podle mechanismu účinku: 

 inhibice syntézy buněčné stěny 

- peniciliny 

- cefalosporiny 

- monobaktamy 

- karbapenemy 

- vankomycin 

- bacitracin 

 porucha funkce cytoplazmatické membrány 

- amfotericin B 

- azoly 

- polyeny 

- polymyxiny 

 inhibice syntézy bílkovin 

- aminoglykozidy 

- chloramfenikol 

- makrolidy 

- tetracykliny 

- linkomycin 

 inhibice syntézy nukleových kyselin 

- sulfonamidy 

- trimetoprim 

- chinoliny 

- rifampicin 

- pyrimetamin 
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3.3.2 Antimykotika 

Antimykotika jsou látky inhibitující růst patogenních hub, převáţně dermatofytů, 

kvasinek a saprofytických mikromycet. Podle pouţité dávky či koncentrace působí 

antimykotika fungistaticky (zpomalují nebo zastavují růst kvasinkových mikroorganismů) 

aţ fungicidně (usmrcují kvasinky). Rozdělujeme je podle účinku na specifická 

a nespecifická antimykotika. Specifická antimykotika zasahují na určitém místě látkové 

výměny kvasinek. Nespecifická antimykotika mají obecný fungistatický účinek, ovlivňují 

propustnost buněčné membrány a vedou ke změně kyselosti [24, 25]. 

 

Rozdělení antimykotik: 

 imidazolová antimykotika 

- ketokonazol 

- klotrimazol 

 triazolová antimykotika 

- flukonazol 

 polyenová antimykotika 

- amphotericin B 

 ostatní systémová antimykotika 

- griseofulvin 

- flucytosin 

 

3.3.3 Vliv antimikrobiálních látek na kvasinkové organismy 

Vedle převaţujícího pozitivního významu kvasinek existuje i negativní patogenní 

vliv kvasinek či nevhodný výskyt kvasinek ve formě škodlivého kontaminantu 

ve výrobním procesu. Mezi patogenní druhy kvasinek patří především zástupci rodu 

Candida, Cryptococcus a Trichosporon vyvolávající různá koţní onemocnění a napadající 

urogenitální trakt či nervovou soustavu. Tato onemocnění se léčí zejména pomocí 

antimykotik, coţ jsou látky inhibující růst patogenních hub nebo pomocí antibiotik, 

coţ jsou látky, které inhibují růst mikroorganizmů, případně je i usmrcují [22, 25, 26]. 
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Candida albicans je typický druh střevní a ústní mikroflóry člověka. Za normálních 

okolností neškodí, ale po přemnoţení, způsobuje nemoc zvanou kandidóza. Ta můţe 

propuknout kdekoliv na lidském těle, na kůţi se vyskytuje nejčastěji v podpaţí, za ušima 

či v oblasti třísel a na nehtech. Při postiţení trávicí soustavy, způsobuje nadýmání, střídání 

zácpy a průjmu a pocit nevolnosti. Velmi častá je kvasinková infekce napadající 

močopohlavní soustavu – močovou trubici, močový měchýř a u ţen pochvu a dělohu. 

U malých dětí můţe způsobit tato kvasinka nemoc zvanou moučnivka. Ukazateli nemoci 

jsou změna vzhledu jazyka, bělavé povlaky v ústech či mokvající puchýřky v oblasti 

konečníku [6, 24, 27, 28, 29]. 

Cryptococcus neoformans je nebezpečný patogen napadající především nervovou 

soustavu. Vyskytuje se převáţně u zvířat, hlavními přenašeči jsou ptáci zejména holubi. 

Tato kvasinka můţe být původcem onemocnění u zdravých osob, většinou však postihuje 

osoby oslabené. Postiţeny mohou být plíce a velmi závaţná je kryptokoková meningitida, 

coţ je významná infekce při onemocnění AIDS, která se rozvíjí poměrně nenápadně, 

nápadné jsou horečka a narůstající bolest hlavy, můţe mít akutní nebo chronický 

průběh [26, 30, 31]. 

Trichosporon cutaneum je koţní patogen ţijící ve vlasech a ve vousech [26]. 

Kvasinky na rozdíl od ţivočišných buněk mají cytoplazmatickou membránu 

krytou buněčnou stěnou, která se u jednotlivých druhů liší svou tloušťkou a kvalitou. 

Buněčná stěna je nezbytně nutná pro přeţití kvasinky, udrţuje její tvar a zabezpečuje 

optimální nitrobuněčné prostředí. Její narušení a následné poškození pomocí antibiotik 

a antimykotik vede k poruše její funkce a následnému zániku celého mikroorganismu [23]. 

 

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryptococcus_neoformans&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Patogen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%A1_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%A1_soustava
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Trichosporon_cutaneum&action=edit&redlink=1
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4. Experimentální část práce 

4.1 Charakteristika kvasinkových organismů 

Candida albicans 

Doména: houby (Fungi) 

Oddělení: vřeckovýtrusné houby (Ascomycota) 

Řád: Saccharomycetales 

Čeleď: Saccharomycetaceae 

Rod: Candida 

 

Buňka je sloţena ze silné a pevné buněčné stěny, která dává buňce tvar a chrání 

ji před osmotickým tlakem a mechanickými vlivy, z jemné cytoplazmatické membrány, 

která je sloţena z proteinů a lipidů, a základní cytoplazmy obsahující řadu membránových 

útvarů. Řídící organelou je buněčné jádro, které je od cytoplazmy odděleno jadernou 

membránou. A pohybové organely kvasinka nemá [4, 5, 7]. 

Candida albicans střídá dva fenotypy včetně změny vzhledu buněk. První forma 

roste jako bílá hladká kolonie a druhá forma má šlahounovitý tvar a vytváří ploché šedé 

kolonie. Rozhodujícím faktorem fenotypové změny je molekula Efg1p, která se podílí 

na střídání těchto fenotypů a je aktivní pouze u první bílé formy kvasinky [27]. 

Další zajímavostí této kvasinky je nepravidelná délka a struktura 

jejích chromozomů. Příčinou je polymorfismus délky chromozomů, translokace některých 

jeho částí a chybějící nebo někdy naopak přebývající chromozomy. Tyto změny vedou 

k odchylkám v celkovém vzhledu této kvasinky a v jejich důsledku byly identifikovány 

nové taxony s odchylkami v genetickém kódu – Candida tropicalis, Candida glabrata 

či Candida parapsilosis [27]. 

Kvasinka Candida albicans patří mezi nebezpečné patogenní druhy kvasinek. 

Jedná se o typický druh střevní a ústní mikroflóry člověka. Za normálních okolností 

neškodí, avšak pokud se přemnoţí, způsobuje nemoc zvanou kandidóza. Tato nemoc 

je většinou diagnostikována u osob se sníţenou imunitou. Kandidóza můţe propuknout 



Jana Boturová: Význam fenotypizace v taxonomii kvasinkových 
mikroorganismů 

 

2012  26 
 

kdekoliv na lidském těle, na kůţi se nejčastěji projevuje červenými svědivými flíčky 

a nejčastěji se objevuje v podpaţí, za ušima či v oblasti třísel. Na nehtech se projevuje 

jejich zbělením aţ zeţloutnutím, nehty se pak snadno lámou a drolí se. Pokud Candida 

albicans postihne trávicí soustavu, způsobuje nadýmání, střídání zácpy a průjmu, pocit 

nevolnosti, z úst můţe vycházet pach pocházející z trávicího ústrojí. Velmi častá 

je kvasinková infekce napadající močopohlavní soustavu – močovou trubici, močový 

měchýř a u ţen pochvu a dělohu: projevuje se zarudnutím pohlavních orgánů, pálením 

při močení, výtokem a svěděním. Kandidóza se léčí antimykotiky, coţ jsou látky 

inhibitující růst patogenních hub převáţně dermatofytů, kvasinek či saprofytických 

mikromycet [6, 24, 27, 28]. 

U malých dětí můţe způsobit kvasinka nemoc zvanou moučnivka. Nemoc 

se objevuje zejména u kojených novorozenců, ukazateli nemoci jsou změny vzhledu 

jazyka, bělavé povlaky v ústech či mokvající puchýřky v oblasti konečníku. 

Jelikoţ se jedná o infekční onemocnění, hrozí nakaţení dalších osob, především matky. 

Léčba obvykle probíhá aplikací lokálních protiplísňových mastí či 0,5 – 1 % roztokem 

genciánové violeti [27, 29]. 

Kvasinky rodu Candida jsou průmyslově vyuţívány za účelem produkce biomasy. 

Hlavním cílem těchto procesů je zuţitkování odpadů a kvalitnější čištění odpadních vod, 

jedná se zejména o odpadní vody z průmyslových podniků např. papírenských závodů. 

Dále bylo prokázáno, ţe kvasinky tohoto rodu jsou schopné degradovat fenolické aromáty 

z odpadních vod z různých zdrojů (procesy petrochemického průmyslu, koksárny 

či plynárny). Důvodem je rostoucí zájem o odstraňování těchto látek z vod, neboť fenol 

způsobuje jiţ v nízkých koncentracích neţádoucí chuť a zápach pitné vody. Kvasinky 

Candida albicans byly také experimentálně vyuţity k biosorpci chromu z galvanických 

odpadních vod. Cílem této studie bylo odstranění chromu z vodných roztoků za současného 

odstranění iontů dalších kovů – Cr, Cu, Ni a Zn. Kvasinky tohoto rodu byly pouţity 

pro biodegradaci plynného toluenu pomocí granulovaného aktivního uhlí v bioreaktoru, 

účinnost tohoto procesu se pohybovala v rozmezí 50 aţ 82 % [32, 33, 34, 35]. 

V experimentech diplomové práce byl vyuţit kmen Candida albicans CCM8215. 
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Obrázek č. 11: Candida albicans [36] 

 

Saccharomyces cerevisiae 

Doména: houby (Fungi) 

Oddělení: vřeckovýtrusné houby (Ascomycota) 

Řád: Saccharomycotina 

Čeleď: Saccharomycetaceae 

Rod: Saccharomyces 

 

Kvasinka Saccharomyces cerevisiae je neprostudovanější kvasinkou, slouţí 

jako modelový mikroorganismus v biochemii a genetice [6]. 

Tvar buňky je elipsoidní aţ kulovitý, kolonie této kvasinky jsou krémové, světle 

hnědé, hladké, lesklé, ale mohou být i skládané, kráterovité, drsné či kučeravé. 

V kapalinách vytváří kvasinka sediment a při okrajích prstenec [9].  

Buňka je sloţena ze silné a pevné buněčné stěny, která dává buňce tvar a chrání 

ji před osmotickým tlakem a mechanickými vlivy, dále z jemné cytoplazmatické 

membrány, která je sloţena z proteinů a lipidů, a základní cytoplazmy obsahující řadu 

membránových útvarů. Řídící organelou je buněčné jádro, které je od cytoplazmy 

odděleno jadernou membránou. Pohybové organely, jako například bičíky, kvasinka 

nemá [4, 5, 7]. 
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Genom kvasinek je v neustálém v centru pozornosti vědců zkoumajících základní 

vztahy genetiky a fyziologie. Genom kvasinky Saccharomyces cerevisiae byl podrobně 

prostudován a popsán, skládá se přibliţně z 13 000 000 párů bází a z 6275 genů, přestoţe 

jen okolo 5 800 z nich se povaţuje za funkční geny. Saccharomyces cerevisiae sdílí 

s člověkem asi 23 % genomu [9]. 

Kvasinka Saccharomyces cerevisiae je nejpouţívanější kvasinkou při procesech 

výroby piva, v procesu lihového kvašení či při výrobě pekařského droţdí. 

Pro svou vysokou výţivnou hodnotu slouţí její biomasa také jako krmné droţdí 

a v neposlední řadě je rod Saccharomyces biotechnologicky vyuţíván za účelem produkce 

vitamínů [32, 37, 38, 39]. 

Rod Saccharomyces byl zkoumán jako bioflokulant při úpravě černouhelných 

kalů. Cílem této studie bylo ověření, zda je moţné pouţít kvasinky jako bioflokulanty 

při praktickém vyuţití selektivní flotace, flotoflotace a bioflotoflotace. Z výsledků 

vyplynulo, ţe kvasinky tohoto rodu je moţné pouţít jako bioflokulanty 

při bioflotoflokulačním zpracování černouhelných kalů [40]. 

V experimentech diplomové práce byl vyuţit kmen kvasinky Saccharomyces cerevisiae 

CCM8191. 

 

Obrázek č. 12: Saccharomyces cerevisiae [41] 

 

4.2 Materiál a kultivační média 

Laboratorní vybavení: 

- Erlenmayerovy baňky 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Genom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyziologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1ze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gen
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Genom
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- Petriho misky 

- zkumavky 

- stojan na zkumavky 

- odměrný válec 

- pipety 

- balónek 

- váhy 

- lţička 

- Drigalskiho kličky 

- alobal 

- milimetrové pravítko 

- termostat 

- autokláv 

- fotoaparát 

- počítačka kolonií 

 

Kultivační média: 

- Sabouraudův agar 

- Sabouraud dextrózový bujón 

- CHROMagar 
TM

 

 

Sabouraudův agar byl vyvinut francouzským dermatologem Raymondem 

Sabouraudem v roce 1892 na podporu růstu hub, které způsobují infekce kůţe, vlasů 

nebo nehtů, souhrnně označovaných jako dermatofyty. Základní sloţení média: 40 g/l 

glukóza, 10 g/l pepton, 20 g/l agar, pH média 5,6 [42, 43]. 

Sabouraud dextrózový bujón je tekutá kultivační půda, určená pro kultivaci 

kvasinek, plísní a patogenních hub. Toto médium je modifikací dextrózového agaru 

popsaného Raymondem Sabouraudem a to s polovičním mnoţstvím dextrózy 

a bez ztuţující komponenty agaru. Základní sloţky média: 20 g/l dextróza, 10 g/l směs 

peptického hydrolyzátu zvířecí tkáně a pankreatické tráveniny kaseinu (1:1), pH média 

5,6 ± 0,2 [44]. 
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CHROMagar
TM

 je nově vyvinutá selektivně – diagnostická půda určená 

pro kultivaci kvasinek, převáţně rodu Candida. Původně bylo médium vyvinuto především 

k lékařským účelům, neboť zástupci rodu Candida se obvykle vyskytují v lidských ústech, 

trávicím traktu či na kůţi a mohou být potencionálními lidskými patogeny. 

Dnes jsou chromogenní agarové půdy běţně pouţívány k rychlé diagnostice a ověření 

mikroorganismů podle barevných reakcí. Základní sloţky média: 15 g/l agar, 10,2 g/l 

pepton, 22 g/l chromogenní mix, 0,5 g/l chloramfenikol, pH média: 6,1 ± 0,2 [19]. 

4.3 Testování účinnosti ATB 

Nejprve byla připravena média uvedených druhů v daných poměrových dílech 

předepsaných výrobcem. Půdy byly autoklávovány 15 minut při teplotě 121 °C a rozděleny 

do Petriho misek. 

K experimentům byly pouţity dva kmeny kvasinek – Candida albicans CCM8215 

a Saccharomyces cerevisiae CCM8191, které pocházejí z české sbírky mikroorganismů 

CCM při Masarykově univerzitě Brno. Oţivení čistých kultur mikroorganismů 

připravených na ţelatinových discích probíhalo dle platné metodiky CCM [45] 

v Sabouraudově agaru, kultivace probíhala po dobu 5 dní při teplotě 25 °C. 

Pětidenní kultury byly naředěny na 10
-3

 (viz obrázek č. 13), pak byly jednotlivé kmeny 

očkovány na Petriho misky a testovány na ATB difúzní diskovou metodou. 

 

  10
-
1 10

-2
     10

-3
 

 

Vstup: 4,5 ml SAB + 0,5 ml SACH (CAN) 

Obrázek č. 13: Ředění kultur kvasinek na 10
-3
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4.4 Ověření růstových vlastností kvasinkových kmenů 

Růstové vlastnosti byly ověřeny u obou kmenů Candida albicans CCM8215 

a Saccharomyces cerevisiae CCM8191 pomocí CHROMagar
TM

 média 

(TRIOS, spol. s r.o.). 

Ověření ţivotaschopnosti kmenů probíhalo zjištěním počtu kolonií při konkrétním 

ředění, u druhu Candida albicans bylo provedeno ředění 10
-15

 a u druhu Saccharomyces 

cerevisiae bylo ředění 10
-19

. 

4.5 Výsledky 

4.5.1 Testování účinnosti ATB 

Při testování účinnosti ATB bylo pouţito 12 druhů antibiotik (viz tabulka č. 2), 

z toho účinnost vykázalo 7 antibiotik. Jednalo se o ampicilin, bacitracin, cefalexin, 

doxycyklin hydrochlorid, erytromycin, gentamicin a tetracyklin. Účinná antibiotika 

však působila pouze na kvasinku Candida albicans, jak je patrné z tabulky č. 3. 

Zbylá antibiotika na kvasinky nepůsobila. Zjištěné výsledky souvisí s podstatou působení 

antibiotik, která byla vyvinuta převáţně na léčbu bakteriálních onemocnění; k léčbě 

onemocnění vyvolaných kvasinkami a houbami se pouţívají převáţně antimykotika. 

Velikosti inhibičních zón jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 2: Použitá antibiotika k testování účinnosti na kvasinkové kmeny 

 

Antimikrobiální látka 

 

 

Symbol 

 

Obsah 

Ampicilin A 10 mcg 

Bacitracin B 10 units 

Cefalexin CN 30 mcg 

Doxycyklin hydrochlorid DO 30 mcg 

Erytromycin E 15 mcg 

Gentamicin G 10 mcg 

Kanamycin K 30 mcg 

Penicilin P 10 units 

Roxitromycin RO 30 mcg 

Streptomycin S 10 mcg 

Tetracyklin TE 30 mcg 

Vancomycin VA 30 mcg 
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Tabulka č. 3: Účinnost antibiotik na kmeny kvasinek 

 

Antimikrobiální látka 

 

 

Candida albicans 

 

Saccharomyces cerevisiae 

Ampicilin + - 

Bacitracin + - 

Cefalexin + - 

Doxycyklin hydrochlorid + - 

Erytromycin + - 

Gentamicin + - 

Kanamycin - - 

Penicilin - - 

Roxitromycin - - 

Streptomycin - - 

Tetracyklin + - 

Vancomycin - - 

 

Tabulka č. 4: Stanovení účinnosti antibiotik měřením inhibiční zóny 

 

Antimikrobiální látka 

 

 

Velikost inhibiční zóny 

(mm) 

 

Testovaný kmen 

Ampicilin 2 Candida albicans 

Bacitracin 3 Candida albicans 

Cefalexin 1 Candida albicans 

Doxycyklin hydrochlorid 2 Candida albicans 

Erytromycin 1,5 Candida albicans 

Gentamicin 1 Candida albicans 

Tetracyklin 1,5 Candida albicans 

 

Antimykotika jsou látky inhibitující růst patogenních hub, převáţně dermatofytů, 

kvasinek či saprofytických mikromycet. Podle pouţité dávky či koncentrace působí 

antimykotika fungistaticky (zpomalují nebo zastavují růst kvasinkových mikroorganismů) 

aţ fungicidně (usmrcují kvasinky). Dělí se podle účinku na specifická a nespecifická 

antimykotika. Specifická antimykotika zasahují na určitém místě látkové výměny 

kvasinek, například nystatin, klotrimazol či ketokonazol. Nespecifická antimykotika mají 

obecný fungistatický účinek, ovlivňují propustnost buněčné membrány a vedou ke změně 

kyselosti. Patří mezi ně například kyselina undecylenová [24]. 
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Ampicilin je širokospektré penicilinové antibiotikum pouţívané k léčbě 

homofilových a enterokokových infekcí, nekomplikovaných zánětů močových cest 

či zánětů ţlučových cest. 

Bacitracin je polypeptidové antibiotikum pouţívané k léčbě infekcí způsobených 

grampozitivními bakteriemi. Jeho neţádoucím účinkem je poškození ledvin, 

proto se aplikuje pouze lokálně. 

Cefalexin je látka pouţívaná k léčbě infekcí vyvolaných grampozitivními 

bakteriemi zejména stafylokoky, k neţádoucím účinkům patří nevolnost, průjem 

a alergická reakce. 

Doxycyklin hydrochlorid patří mezi tetracykliny. Má široký antimikrobiální 

účinek, protoţe působí na většinu grampozitivních i gramnegativních bakterií, 

dále na chlamydie, mykoplasmata a také na některé prvoky. K neţádoucím účinkům 

patří nevolnost, průjem, zvracení a poškození skloviny zubů. 

Erytromycin je zařazen mezi makrolidová antibiotika. Pouţívá se k léčbám 

infekcí způsobených streptokoky, bakteriálního zápalu plic či atypických pneumonií. 

Mezi neţádoucí účinky patří nevolnost, průjem či zvracení, můţe způsobit alergickou 

reakci. 

Gentamicin patří mezi aminoglykosidy. Pouţívá se k léčbě infekcí způsobených 

gramnegativními bakteriemi, jako jsou Escherichia coli, Klebsiella či Pseudomonas 

aeruginosa, můţe však způsobovat ztrátu sluchu, závratě nebo poškození ledvin. 

Tetracyklin je řazen mezi tetracykliny. Má široké antibakteriální uplatnění 

a působí tedy na většinu grampozitivních i gramnegativních bakterií [22]. 

Pozitivní účinek vybraných antibiotik  diskovou difúzní metodou na kvasinkový 

kmen Candida albicans CCM8215 je zachycen na obr. č. 14 – 20. 
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Obrázek č. 14: Účinnost ampicilinu 

 

 

Obrázek č. 15: Účinnost bacitracinu 
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Obrázek č. 16: Účinnost cefalexinu 

 

 

Obrázek č. 17: Účinnost doxycyklinu hydrochloridu 
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Obrázek č. 18: Účinnost erytromycinu 

 

 

Obrázek č. 19: Účinnost gentamicinu 
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Obrázek č. 20: Účinnost tetracyklinu 

 

 

Obrázek č. 21: Neúčinná antibiotika penicilin a vancomycin 
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Obrázek č. 22: Neúčinná antibiotika kanamycin, streptomycin a vancomycin 

 

 

Obrázek č. 23: Neúčinná antibiotika roxitromycin 
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4.5.2 Ověření růstových vlastností 

V testu byly ověřovány růstové vlastnosti kvasinek Candida albicans CCM8215 

a Saccharomyces cerevisiae CCM8191. 

Kultura kvasinky Candida albicans byla zředěna na 10
-15

 a počítačka kolonií 

určila v tomto ředění 54 kolonií. Po přepočtení na reálné mnoţství vyšlo 2,7.10
17

 kolonií. 

Kvasinka je znázorněna na obrázku č. 24. 

Kultura kvasinky Saccharomyces cerevisiae byla zředěna na 10
-19

. Počítačka 

kolonií v tomto ředění určila vypěstovaných 67 kolonií coţ je v přepočtení na reálné 

mnoţství 3,35.10
21

 buněk kvasinek. Kvasinka Saccharomyces cerevisiae je znázorněna 

na obrázku č. 25. 

Reálné mnoţství kvasinek ve vzorku se přepočítává pomocí KTJ (kolonie tvořící 

jednotku), kdy se stanovuje počet ţivotaschopných buněk ve vzorku na ml [46]. 

 

 

Obrázek č. 24: Kolonie kvasinky Candida albicans 
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Obrázek č. 25: Kolonie kvasinky Saccharomyces cerevisiae 
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5. Diskuze výsledků 

V experimentální části byla testována účinnost vybraných druhů antibiotik 

na kmeny kvasinek Saccharomyces cerevisiae CCM8191 a Candida albicans CCM8215. 

Jednalo se o ampicilin, bacitracin, cefalexin, doxycyklin hydrochlorid, erytromycin, 

gentamycin, kanamycin, penicilin, roxitromycin, streptomycin, tetracyclin a vancomycin. 

Z výše zmíněných antibiotik 7 vykázalo účinek na kvasinkový kmen Candida 

albicans CCM8215 – ampicilin, bacitracin, cefalexin, doxycyklin hydrochlorid, 

erytromycin, gentamycin a tetracyklin, zbylá antibiotika na kvasinky nepůsobila. 

Účinky různých antibiotik na kvasinkové kmeny Saccharomyces cerevisiae 

a Candida albicans byly experimentálně ověřovány a studovány v celé řadě studií. 

V roce 1994 byl studován účinek flavipinu na propustnost buněčné membrány, vznik ATP 

a syntézu bílkovin u kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Při aplikaci flavipinu na buňku 

Saccharomyces cerevisiae v prostředí bez glukózy, úroveň ATP v buňkách náhle poklesla 

a došlo k inhibici dýchání. Při aplikaci na buňku v médiu s glukózou, došlo k rychlé 

inhibici dýchání a zároveň byla pozorována inhibice syntézy bílkovin. Z výsledků 

vyplynulo, ţe by flavipin mohl na buňky působit jako inhibitor s pleiotropními účinky 

tzn., ţe zároveň účinkuje na více oblastí, vlastností a aktivit [47, 48]. 

V roce 1980 Hans R. Kataria a Rajan K. Thakkar z oddělení patologie rostlin 

a mikrobiologie Haryanovi zemědělské univerzity v Indii, zkoumali účinky působení 

antibiotika aureofunginu na kvasinku Saccharomyces cerevisiae. Toto antibiotikum 

se ukázalo pro kvasinku velmi toxické, protoţe zcela zabránilo jejímu růstu v koncentraci 

1 g/ml antibiotika (75 ng/ml). Nejvíce zpomalující účinek na růst kvasinky 

mělo antibiotikum při teplotě 15 – 20 °C a při pH 7. Antibiotikum aureofungin 

poškozovalo především buněčnou stěnu kvasinky [49]. 

Další výzkumné práce z roku 1974 v Ústavu chemie na univerzitě v Kanadě sledovaly vliv 

koncentrace antibiotika nystatinu na buňky kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Kvasinka 

Saccharomyces cerevisiae byla postupně aplikována na média obsahující zvyšující 

se koncentrace nystatinu, coţ vedlo k omezení růstu buněčných populací. Vzhledem 

k tomu, ţe nystatin působil na membránu kvasinky a jeho koncentrace v médiích se stále 

zvyšovaly, kaţdá další vykultivovaná generace kvasinky vykazovala určitou míru 

rezistentní schopnosti [50]. 
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V roce 2009 proběhl výzkum ve Výzkumném centru pro městské zdraví a tělovýchovy 

(Osaka City University, Japonsko). Byly studovány účinky polyenových makrolidových 

antibiotik amfotericinu B, nystatinu a filipinu III na kvasinku Saccharomyces cerevisiae. 

Polyenová antibiotika jsou taková, která ovlivňují buněčnou membránu bakterií a hub, 

makrolidová antibiotika působí proti syntéze bílkovin bakterií a hub a nystatin podobně 

jako amfotericin B měly schopnost vyvolávat narušení a rozpad izolovaných vakuol 

uvedené kvasinky. Pouţití filipinu III neovlivnilo morfologii vakuol. Studie ukázala 

rozdílné účinky antibiotik na izolované vakuoly kvasinky Saccharomyces cerevisiae, 

coţ mohlo být způsobeno rozdíly v jejich struktuře [51]. 

Roku 1989 proběhl výzkum v Mikrobiálních laboratořích biochemie fakulty 

farmaceutických a biologických věd na univerzitě v Nancy, Francie. Zaslouţili 

se o něj M. Mpona-Minga, J. Coulon a R. Bonaly. Byl zkoumán účinek amfotericinu B 

na biosyntézu buněčné stěny kvasinky Candida albicans. Antibiotikum amfotericin B 

bylo v inhibitující koncentraci přidáno do média. Analýzou izolovaných buněčných stěn 

bylo prokázáno sníţení manózy a zvýšení aminokyselin a glukosaminu. Došlo k stimulaci 

syntézy aminokyselin u kvasinek, které byly pěstované v přítomnosti amfotericinu B [52]. 

Další studie byla provedena v roce 2011 ve spolupráci několika univerzitních pracovišť 

v Maďarsku, kdy byl zkoumán vliv antibiotika primycinu na plazmatickou membránu 

mutantních kmenů kvasinky Candida albicans. Po přidání antibiotik do médií začalo 

docházet k inhibici růstu kvasinky při konkrétní koncentraci antibiotika, dále došlo 

k významnému sníţení flexibility fosfolipidů v membránách. Z výsledků vyplývá, 

ţe sloţení plazmatické membrány má zásadní vliv na účinek antibiotika primycinu [53]. 

Kvasinky Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans i mnohé další budou díky 

genovému inţenýrství jistě i v budoucnu experimentálně ověřovány a studovány v celé 

řadě studií a výzkumů. 
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6. Závěr 

Kvasinky jsou jednobuněčné eukaryotní heterotrofní mikroorganismy, 

které jsou systematicky řazeny mezi vyšší houby. Jejich velikost se pohybuje 

mezi 3 a 15 μm, mají převáţně tvar rotačního elipsoidu a jejich vegetativní buňka 

je sloţena z pevné buněčné stěny, jemné cytoplazmatické membrány a základní 

cytoplazmy. Kvasinky se rozmnoţují převáţně vegetativně pučením, ale některé druhy 

se mohou rozmnoţovat vegetativně příčným dělením či pohlavně tvorbou pohlavním spor. 

Kvasinky jsou pro člověka v mnoha směrech velmi uţitečné a jejich vyuţití 

je velmi rozmanité. Staly se oblíbeným modelovým organismem ve vědeckém výzkumu, 

jsou pouţívány převáţně v potravinářském průmyslu a také představují mikroorganismy, 

které se stále více pouţívají při biodegradacích a dekontaminacích ţivotního prostředí. 

Nejznámější kvasinkou je Saccharomyces cerevisiae, patřící do rodu 

Saccharomyces. Dalším, velmi početným a významným rodem, je rod Candida, obsahující 

na 160 druhů kvasinek, k nejznámějším zástupcům patří například Candida tropicalis, 

Candida maltosa, Candida lipolytica nebo v této diplomové práci pouţitá Candida 

albicans. Dalšími důleţitými rody kvasinek jsou například Pichia, Rhodotorula, 

Cryptococcus či Schizosaccharomyces. 

Teoretická část práce byla zaměřena na shrnutí poznatků o morfologii, cytologii, 

rozmnoţování a taxonomickém zařazení kvasinek. Byly popsány současné moţnosti 

fenotypizace kvasinkových mikroorganismů včetně moderních metod pro identifikaci 

neznámých druhů kvasinek, kdy základem správné taxonomie je řada biochemických testů, 

které by měly být jednoduché, rychlé a spolehlivé; s jejich pomocí lze určit morfologickou, 

kultivační, fyziologickou a pohlavní charakteristiku kvasinky a také zjistit přímé druhové 

rozlišení za pouţití moderních selektivně – diagnostických médií.  

Cílem experimentální části práce bylo ověřit účinky vybraných antibiotik 

na kvasinkové kmeny Saccharomyces cerevisiae CCM8191 a Candida albicans CCM8215 

a ověřit růstové vlastnosti těchto kvasinek na selektivně – diagnostickém médiu 

CHROMagar 
TM

. 

V experimentální části byl zaznamenán účinek pouze u 7 antibiotik (ampicilin, 

bacitracin, cefalexin, doxycyklin hydrochlorid, erytromycin, gentamicin a tetracyklin). 
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Vzhledem k tomu, ţe citlivost na výše zmíněná ATB byla zaznamenána pouze u kmene 

Candida albicans CCM8215, experimenty prokázaly nevhodnost pouţití ATB k léčbám 

kandidóz. Vhodnější by bylo pouţití antimykotik, která jsou vhodná pro zpomalení 

či zastavení růstu kvasinek a k jejich usmrcení. Při ověření růstových vlastností kmene 

Saccharomyces cerevisiae CCM8191 a Candida albicans CCM8215 bylo pouţito moderní 

selektivně – diagnostické médium CHROMagar 
TM

. Lepších výsledků bylo jednoznačně 

dosaţeno u kmene Saccharomyces cerevisiae CCM8191. Tento kmen roste rychleji 

a s větším počtem buněk, proto se jeví jako vhodnější pro nárůst biomasy na pouţitém 

médiu. 

Kvasinky Saccharomyces cerevisiae i Candida albicans jsou vyuţívány 

v průmyslu, v klasických i moderních biotechnologiích a díky genovému inţenýrství 

budou jistě i nadále předmětem mnoha studií a výzkumů. Kvasinka Candida albicans 

je vyuţívána za účelem produkce biomasy, byla pouţita k biosorpci kovů z odpadních vod, 

je schopna degradovat fenolické aromáty z odpadních vod z různých zdrojů a v neposlední 

řadě byla experimentálně pouţita při biodegradaci plynného toluenu pomocí granulovaného 

aktivního uhlí v bioreaktoru. Kvasinka Saccharomyces cerevisiae je nejpouţívanější 

kvasinkou při procesech výroby piva, vína či při výrobě pekařského droţdí. 

Pro svou vysokou výţivnou hodnotu slouţí její biomasa také jako krmné droţdí, 

protoţe díky ošetření krmiva pomocí ATB je zamezeno kontaminaci. A dále je rod 

Saccharomyces vyuţíván za účelem produkce vitamínů. Byl pouţit také jako bioflokulant 

při úpravě černouhelných kalů. 
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