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ráběno pouze několik karotenoidů, upřednostňována je 
jejich mikrobní produkce oproti syntetickým výrobám či 
izolaci z rostlinného materiálu. Mezi významné mikrobní 
producenty těchto látek řadíme řasy, kvasinky, plísně 
i bakterie1−4.  

Karotenoidní barviva se u mikrobních buněk nalézají 
v intracelulárním prostoru, jsou rozpustné v tucích, a tudí� 
nikdy nedifundují do �ivného prostředí. Pro jejich úspě�-
nou izolaci je nezbytná dezintegrace buněčných stěn 
a jejich následná extrakce do organického rozpou�tědla3.  

Tato práce je zaměřena na porovnání metod izolace 
karotenoidních barviv z buněk kvasinek Rhodotorula glu-
tinis a Rhodotorula mucilaginosa. Tyto kvasinky patří 
mezi významné producenty torulenu, torularhodinu a β-
karotenu. Strukturní vzorce těchto karotenoidů jsou uvede-
ny na obr. 1 (cit.5). 

Ačkoliv byla publikována řada metod pro rozru�ení 
buněčných obalů a izolaci karotenoidních barviv, jen ně-
kolik z nich bylo mo�no aplikovat na kvasinky Rhododo-
torula glutinis a Rhodotorula mucilaginosa. Jakákoli ma-
nipulace se vzorky byla navíc komplikována faktem, �e 
karotenoidy jsou vysoce foto- a termolabilní a rozkládají 
se působením vzdu�ného kyslíku. V tab. I je uveden struč-
ný přehled metod vyu�ívaných k naru�ení buněk a jejich 
aplikace, uváděné v literatuře. 

V této práci byly pou�ity pouze techniky vyu�ívající 
k rozru�ení kvasinkových buněk organických rozpou�tědel 
či nízkých teplot. 
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Úvod 

 
Karotenoidy představují skupinu strukturně odli�ných 

přírodních barviv, majících celou řadu rozličných vlastnos-
tí (specifické zbarvení, antioxidační vlastnosti, prekurzory 
mnoha hormonů, interakce s volnými radikály). Díky těm-
to vlastnostem nalezly uplatnění v mnoha průmyslových 
odvětvích (potravinářství, zemědělství, kosmetický a far-
maceutický průmysl). Průmyslově je v současné době vy-

Obr. 1. Strukturní vzorce karotenoidních barviv produkovaných kvasinkami Rhodotorula glutinis a Rhodotorula mucilaginosa 
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Experimentální část 
 
Kvasinka Rhodotorula mucilaginosa (DBM 19) byla 

získána ze sbírky Ústavu biochemie a mikrobiologie Vyso-
ké �koly chemicko-technologické v Praze, kvasinka Rho-
dotorula glutinis (CCY 20-2-26) pochází ze sbírky mikro-
organismů Slovenské akademie věd.  

Pro vlastní kultivaci bylo pou�ito médium 
s následujícím slo�ením: glukosa 25 g l−1, kvasničný extrakt 
10 g l−1, K2HPO4 2 g l−1, KH2PO4 2 g l−1, MgSO4 . 7 H2O 
0,1 g l−1; pH 6.  

Kvasinky byly kultivovány v třepaných baňkách při 
teplotě 28 °C po dobu minimálně dvou dnů. Buněčná sus-
penze (10 ml u metod 1−5, 100 ml u metod 6 a 7) byla 
odstředěna (11 000 g) a dvakrát promyta destilovanou 
vodou. Takto získaná buněčná suspenze byla dále zpraco-
vána podle pou�ité izolační metody:  

 
Metoda 1. Aceton6,8 

 
− přidáno 5 ml acetonu, 
− mícháno na vortexu 30 s,  

− následně 15 s zchlazení v ledu, 
− míchání na vortexu a následné zchlazení v ledu opa-

kováno 10×, 
− odstředění (11 000 g, 5 °C), 
− analýza organické fáze. 
 
Metoda 2. Aceton se zmrazením a rozmrazením13 
 
− přidáno 5 ml acetonu, 
− zmra�eno při teplotě −80 °C, 
− po zmrznutí rozmra�eno ponořením do teplé vody, 
− mícháno na vortexu 30 s, 
− následně 15 s zchlazení v ledu, 
− míchání na vortexu a následné zchlazení v ledu opa-

kováno 10×, 
− odstředění (11 000 g, 5 °C), 
− analýza organické fáze. 
 
Metoda 3. Aceton, míchání na vortexu  
dezintegračními kuličkami17 
 

− přidáno: 5 ml acetonu, dezintegrační kuličky, 

Tabulka I 
Přehled metod rozru�ení buněk a jejich aplikace uváděné v literatuře 

Zásah naru�ující integritu buněk Aplikace Lit. 
Organická rozpou�tědla   

Aceton Gordonia jacobacea 6 
Methanol Brevibacterium licens 7 
DMSO  Rhodotorula glutinis 1 
Kombinace DMSO, aceton, petrolether 8 Rhodotorula glutinis 8 

Su�ení při 50 °C    
Su�ení při 50 °C a extrakce do DMSO 9 Phaffia rhodozyma 9 

Vortex    
Vortex a skleněné kuličky 10, 11 Saccharomyces cerevisiae, 

Schizosaccharomyce pombe 
10, 11 

Desintegrátory    
Desintegrátor se skleněnými kuličkami 9 Candida bondinii 9 
Ultrazvukový dezintegrátor 12 Desulfovibrio desulfuricans 12 
Dezintegrace ultrazvukem s chlazením v ledu 13 Clostridium, Acetobacterium, 

Desulfotomaculum, Thermohydrogenioum, 
Methanobacterium, Methanobrevibacter, 
Methanococcus, Methanosarcina, 
Sacharomyces cerevisiae 

13 

Dal�í metody    
Bioneb  Rhodococcus erythropolis, 

Candida, 
Saccharomyces cerevisiae 

14, 15 

Enzymy    
Enzymy Micrococcus luteus, 

Rhodotorula glutinis 
16 
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− mícháno na vortexu 30 s, 
− následně 15 s zchlazení v ledu,  
− míchání na vortexu a následné zchlazení v ledu opa-

kováno 10×, 
− odstředění (11 000 g, 5 °C), 
− analýza organické fáze. 
 
Metoda 4. Aceton, míchání na vortexu  
se skleněnými kuličkami10,11 

 
− přidáno: 5 ml acetonu, 5 ks skleněných kuliček 

(průměr 3 mm), 
− mícháno na vortexu 30 s, 
− následně 15 s zchlazení v ledu,  
− míchání na vortexu a následné zchlazení v ledu opa-

kováno 10×, 
− odstředění (11 000 g, 5 °C), 
− analýza organické fáze. 
 
Metoda 5. Su�ení při teplotě 50 °C a následná  
extrakce do DMSO9 

 
− převedeno do alobalového nebo porcelánového kelím-

ku, 
− su�ení do konstantní hmotnosti při 50 °C, 
− 1 g su�iny pou�it pro extrakci DMSO, 
− analýza organické fáze. 
 
Metoda 6. DMSO1 

 
− přidáno 3 ml DMSO a 5 ks skleněných kuliček 

(průměr 3 mm), 
− kultivace na třepačce: 49 °C , 160 rpm, 1 h, 
− odstředění (11 000 g, 5 °C),  
− postup s DMSO je�tě 2× zopakován, 
− k odstředěné buněčné suspenzi přidáno 3 ml acetonu, 
− míchání na vortexu 2 min, 
− odstředění (11 000 g, 5 °C),  
− postup s acetonem opakován do úplného odbarvení 

buněk, 
− spojení DMSO a acetonových frakcí v děličce, 
− promytí 13 ml H2O, 
− extrakce barviv do petroletheru (v�dy 5 ml, opaková-

no do odbarvení), 
− spojené frakce petroletheru odpařeny na vakuové od-

parce, 
− rozpu�tění v 3 ml petroletheru, 
− analýza organické fáze. 
 
Metoda 7. Dezintegrace kapalným dusíkem  
a následná extrakce do acetonu14,18 

 
− pomocí destilované vody převedeno do třecí misky 

s tloučkem, 
− zalití tekutým dusíkem a rozetření suspenze tloučkem 

(5×), 

− pomocí 2 ml acetonu převedeno do kyvety, 
− míchání na vortexu 2 min, 
− odstředění (11 000 g, 5 °C),  
− postup s acetonem je�tě 2x zopakován, 
− analýza organické fáze. 

 
Mírou účinnosti dané metody byla zvolena koncentra-

ce karotenoidních barviv stanovená spektrofotometricky 
při vlnové délce 455 nm (Spektrofotometer SPEKOL 
1300, Analytik JENA AG, Německo). Koncentrace karote-
noidů byla stanovena minimálně v pěti paralelách.  

Kvantitativní analýza barviv byla provedena metodou 
HPLC: HPST Agilent 1100, kolona: reversní C-18 
(WATREX 250 × 4 mm Nucleosil120 5-C18) UV/Vis 
detektor, autosampler, mobilní fáze methanol pro HPLC, 
průtok 1 ml min−1, na koloně byla udr�ována konstantní 
teplota 25 °C. Standard: β-karoten (Sigma Aldrich). Identi-
fikace torulenu a torularhodinu byla provedena pomocí 
HPLC-MS za stejných podmínek.  

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Celkem bylo porovnáváno sedm metod (viz Experi-

mentální část), z toho tři metody se ukázaly jako nevhodné 
u� v průběhu izolace barviv, a proto koncentrace karoteno-
idů nebyla u těchto metod ani zji�ťována. Jednalo se 
o metody dezintegrace působením acetonu spolu s dezinte-
gračními kuličkami (metoda 3), o metodu zalo�enou na 
su�ení buněčné suspenze při 50 °C s následnou extrakcí 
do DMSO (metoda 5) a o dezintegraci kapalným dusíkem 
(metoda 7). U první zmíněné metody (metoda 3) úlomky 
buněk, které se nepodařilo oddělit od organické fáze, ru�i-
ly spektrofotometrické stanovení. U druhé metody (metoda 
5) byl problém s odebráním usu�ené biomasy, proto�e se 
biomasa v�dy připekla ke stěnám su�ícího kelímku. U třetí 
metody (metoda 7) docházelo k velkým ztrátám způsobe-
ným zachycením karotenoidů na tloučku a přeléváním 
vzorku, proto se od jejího dal�ího pou�ívání upustilo.  

Porovnání vybraných úspě�ných metod dezintegrace 
buněk je uvedeno v tabulce II. Mírou účinnosti metody 
byla zvolena koncentrace karotenoidních barviv stanovená 
spektrofotometricky při 455 nm. Výhodou této metody 
oproti např. HPLC stanovení je, �e výsledky jsou 
k dispozici okam�itě. 

Ačkoli by se mohlo předpokládat, �e metody vyu�íva-
jící pro rozru�ení buněk působení acetonu (metoda 1), 
kombinující účinek acetonu s působením teploty (metoda 
2), nebo s desintegračními (metoda 3) či skleněnými kulič-
kami (metoda 4) poskytnou stejné výsledky, nebylo tomu 
tak. Nejvy��í koncentrace karotenoidů byla zji�těna 
u vzorků, kde pro rozru�ení buněk bylo pou�ito pouze 
acetonu. Tyto výsledky byly ov�em stanoveny s velmi 
malou opakovatelností, která byla pravděpodobně způso-
bena tím, �e vzorky nebyly v průběhu stanovení homogen-
ní. Prudké zmrazování a rozmrazování buněčné suspenze 
v prostředí acetonu (metoda 2) rozru�ení buněk nepomohlo 
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a koncentrace barviv byla ni��í ne� v přede�lém případě. 
Hodnota variačního koeficientu byla sice mnohem ni��í 
ne� u metody s acetonem (metoda 1), ale přesto stále je�tě 
dosti vysoká. Tato hodnota variačního koeficientu (tabulka 
II) dokazuje, �e podmínky, za kterých docházelo 
k rozru�ení buněk, nebyly stejné pro v�echna paralelní 
stanovení. Dokonce při pou�ití této metody pro rozru�ení 
buněk byla stanovena nejni��í koncentrace karotenoidů. 
Skleněné kuličky (metoda 4) měly o něco lep�í účinek na 
rozru�ení buněk, výsledky byly stanoveny také s vět�í opa-
kovatelností, ale přesto byla koncentrace barviv ve vzorku 
velmi nízká a neodpovídala koncentracím uváděným 
v literatuře. 

Nejvy��í koncentrace karotenoidních barviv byla sta-
novena u vzorku po dezintegraci DMSO (metoda 6), sou-

Tabulka II 
Spektrofotometrické stanovení karotenoidních barviv po izolaci pomocí vybraných metod 

Metoda 
  

Aceton Aceton, 
zmrazení a rozmrazení 

Aceton,  
skleněné kuličky 

DMSO 

Číslo metody 1 2 4 6 
Koncentrace karoteno-
idních barviv, mg l−1 

0,271±0,165 0,058±0,021 0,096±0,018 6,749±0,264 

Variační koeficient, % 61,0 37,3 18,4 3,9 

Pozn.: Stanovení byla prováděna nejméně v pěti paralelách 

Tabulka III 
Korelační koeficienty mezi metodou spektrofotometrickou 
a HPLC-UV/VIS u kvasinek Rhodotorula glutinis a Rho-
dotorula mucilaginosa 

Kvasinky Korelační  
koeficient 

P 

R. glutinis 0,922 0,00896 
R. mucilaginosa 0,896 0,0156 

Tabulka IV 
Porovnání výsledků s údaji v literatuře 

Kvasinky Koncentrace β-karotenu stanovená HPLC 
  [mg l−1] [µg g−1]  Lit. 
R. glutinis 5,72 

6,71 
51 
66 

tato práce 

R. glutinis   70 Perrier a spol.20 (1995) 
R. glutinis 7,4 

7,5 
8,1 
6,7 

10,0 
8,5 
1,5 
9,2 

14,0 
22,0 

  Bhosale a Gadre19 (2001) 

R. glutinis 39,0 
44,0 

  Bhosale a Gadre21 (2001) 

R. glutinis   113 Davoli a spol.22 (2004) 
R. mucilaginosa 5,82 

7,74 
56 
71 

tato práce 

R. mucilaginosa   100 Perrier a spol. 20 (1995) 
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časně byla tato koncentrace naměřena s nejmen�ím rozpty-
lem dat pro paralelní stanovení. Tato koncentrace karotenu 
také odpovídá hodnotám uváděným v literatuře19.  

Na základě těchto výsledků a jejich konfrontace 
s literárními údaji bylo rozhodnuto, �e nejvhodněj�í meto-
dou pro dezintegrace buněk kvasinky Rhodotorula 
je metoda s DMSO s následnou extrakcí karotenoidních 
barviv do acetonu (metoda 6).  

V průběhu dal�ích experimentů byla vybraná metoda 
pou�ita k dezintegraci buněčné suspenze kvasinek Rhodo-
torula a izolaci karotenoidních barviv, jejich� koncentrace 
byla stanovena metodou HPLC. Určením korelačních koe-
ficientů mezi metodou spektrofotometrickou a HPLC (tab. 
III) bylo zji�těno, �e spektrofotometrická metoda poskytu-
je výsledky srovnatelné s metodou HPLC. 

Výsledky stanovení β-karotenu metodou HPLC 
a jejich porovnání s publikovanými daty jsou uvedeny 
v tabulce IV. Z tabulky je patrné, �e námi zji�těné koncen-
trace odpovídají výsledkům jiných autorů.  

 
 

Závěr 
 
 Závěrem lze shrnout, �e nejvhodněj�í metodou pro 

rozru�ení buněk kvasinky Rhodotorula je metoda s DMSO 
s následnou extrakcí barviv do acetonu (metoda 6). Spekt-
rofotometrická metoda poskytuje srovnatelné výsledky 
s metodou HPLC, přesto ji doporučujeme pouze pro stano-
vení hrubého obsahu karotenoidních barviv. Pro kvantifi-
kaci obsahu jednotlivých karotenoidů je nutno pou�ít me-
todu HPLC, námi vybrané podmínky stanovení poskytují 
výsledky srovnatelné s publikovanými daty.  
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T. Krulikovská, P. Patáková, and M. Lukčo 

(Department of Fermentation Chemistry and Bioengineer-
ing, Institute of Chemical Technology, Prague): Method 
of Isolation of Carotenoid Dyes from Rhodotorula 
Yeasts 

 
The work was aimed at finding an appropriate method 

of isolation of carotenoid dyes from Rhodotorula glutinis 
and Rhodotorula mucilaginosa yeasts. Seven isolation 
methods involving only chemical cell disruption were 
examined. The methods were evaluated spectrophotomet-
rically (at 455 nm). The best method utilizes DMSO for 
cell disruption followed by organic solvent extraction. 
This method gives results comparable with those found in 
literature.   


