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OBLASŤ TECHNIKY

[0001] Tento vynález sa týka nových kmeňov kvasiniek a kvasiniek odvodených od týchto
nových kmeňov, ktoré sú určené na výrobu alkoholu v toxickom médiu, a spôsobu selekcie
takýchto kmeňov, ako aj spôsobu výroby alkoholu, najmä v toxickom médiu.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY

[0002] V priemyselnej výrobe je výhodné recyklovať tekutinu z fermentácie s výhľadom na
jej použitie v novom fermentačnom médiu. Toto okrem iného umožňuje znížiť množstvo
vody, ktorá do fermentérov vstupuje, a ktorá ich opúšťa.
[0003] Táto tekutina je tradične recyklovaná po fermentácii na médiu obsahujúcom zdroje
cukru získané z cukrovej repy alebo cukrovej trstiny, ako je médium LS2 {zelený sirup z
druhej kryštalizácie cukru), ale aj po fermentácii na médiu obsahujúcom cukry odvodené z
pšenice alebo kukurice.
[0004] Recyklovaná tekutina môže kvasinkám dodávať výživové prvky, ale najmä má pre
kvasinky určitú toxicitu a táto toxicita sa zvyšuje so zvyšovaním stupňa recyklácie.
[0005] Okrem toho určité suroviny použité vo fermentačnom médiu sú samé o sebe pre
kvasinky toxické. To je napríklad v prípade melasy (nazývanej aj LS3 alebo zelený sirup z
tretej kryštalizácie cukru).
[0006] Toxicita recyklovanej tekutiny a týchto toxických surovín je spôsobená prítomnosťou
organických kyselín a solí.
[0007] V toxickom médiu, ktoré čiastočne alebo úplne obsahuje recyklovanú tekutinu a/alebo
toxické suroviny, majú známe kvasinky používané v alkoholovej fermentácii kinetiku pri
výrobe alkoholu pomalšiu ako v netoxickom médiu. Okrem toho maximálne množstvo
alkoholu produkované známymi kvasinkami pri fermentácii v toxickom médiu je nižšie ako v
netoxickom médiu.
[0008] Keď sú použité suroviny toxické samé o sebe, ich rozpustenie vo fermentačnom médiu
umožňuje obmedziť ich toxický účinok. Avšak toto zriedenie spôsobuje veľmi vysoké pridané
náklady spojené najmä s nižšou objemovou produkciou a vyššími nákladmi na chladenie a
destiláciu.
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[0009] Pokusy vyriešiť problém s toxickým médium boli doteraz zamerané na to, aby bolo
fermentačné médium menej toxické. Žiadne uspokojivé riešenie tohto problému však nebolo
nájdené. Ďalší prístup bol zameraný na výber kmeňov, ktoré sú rezistentné voči toxickému
médiu spôsobom aklimatizácie kvasiniek (WO 2009/137804).
[0010] Preto existuje reálna potreba poskytnutia alternatívneho riešenia na zlepšenie výroby
alkoholu kvasinkami v toxickom fermentačnom médiu.
[0011] “Zlepšenie výroby alkoholu“ znamená zlepšenie kinetiky výroby alkoholu v toxickom
fermentačnom médiu, zatiaľ čo je zachované prijateľné množstvo vyrobeného alkoholu.

PODSTATA VYNÁLEZU

[0012] Prvým predmetom tohto vynálezu je poskytnúť kmeň Saccharomyces cerevisiae
vybraný z kmeňa uloženého v CNCM pod číslom 1-4264, kmeňa uloženého v CNCM pod
číslom 1-4265, kmeňa uloženého v CNCM pod číslom 1-4411 a kmeňa uloženého v CNCM
pod číslom 1-4412.
[0013] Ďalší predmet tohto vynálezu sa týka spôsobu selekcie kmeňa kvasiniek, ktorý je
rezistentný voči toxickému médiu, zahrnujúcemu:
-

krok pred-výberu najmenej jedného kmeňa kvasiniek, u ktorého maximálne
množstvo vyrobeného alkoholu v netoxickom výberovom médiu v podmienkach
neobmedzených cukrom je vyššie alebo rovné ako 92 % z maximálneho množstva
vyrobeného alkoholu v netoxickom výberovom médiu referenčným kmeňom
uloženým 4 septembra 2008 v CNCM [Francúzska národná zbierka kultúr
mikroorganizmov] pod číslom 1-4071,

-

krok fermentácie v toxickom výberovom médiu a v netoxickom výberovom médiu
najmenej jedného pred-vybraného kmeňa kvasiniek,
počiatočné zloženie toxického výberového média je počiatočné zloženie
netoxického výberového média, do ktorého bola pridaná najmenej jedna
neionizovaná organická kyselina vybraná z kyseliny octovej, kyseliny
mliečnej, kyseliny mravčej, kyseliny levulínovej alebo ich zmesí, a
cukor je limitujúcim faktorom fermentácie v toxickom výberovom médiu
a v netoxickom výberovom médiu,
kde koncentrácia neionizovanej organickej kyseliny v toxickom výberovom
médiu je koncentrácia, ktorá vedie k zníženiu množstvu vyrobeného alkoholu
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v čase tmaxref referenčným kmeňom číslo 1-4071 o 25 % až 75 %, výhodne
k zníženiu o 40 % až 75 %, vo vzťahu k maximálnemu množstvu vyrobeného
alkoholu uvedeným referenčným kmeňom s číslom 1-4071 v čase tmaxref
v netoxickom výberovom médiu, kde čas tmaxref je čas, pri ktorom je
dosiahnuté maximálne množstvo vyrobeného alkoholu uvedeným referenčným
kmeňom s číslom 1-4071 v netoxickom výberovom médiu,
-

krok selekcie najmenej jedného kmeňa kvasiniek, u ktorého množstvo vyrobeného
alkoholu v čase Imax v toxickom výberovom médiu je vyššie ako alebo rovné 65 %
z množstva vyrobeného alkoholu v čase

Imax uvedeným kmeňom v netoxickom

výberovom médiu, kde čas tmax je čas, v ktorom je dosiahnuté maximálne množstvo
vyrobeného alkoholu

uvedeným kmeňom kvasiniek v netoxickom výberovom

médiu, a
-

dodatočný krok selekcie najmenej jedného kmeňa kvasiniek, u ktorého množstvo
vyrobeného alkoholu v čase tmax v uvedenom toxickom výberovom médiu je vyššie
ako množstvo alkoholu vyrobeného v čase Imax referenčným kmeňom kvasiniek s
číslom 1-4071 v uvedenom rovnakom toxickom výberovom médiu.

[0014] Ďalším predmetom tohto vynálezu je kmeň získaný vyššie opísaným spôsobom.
Opísané sú tiež kmene Saccharomyces cerevisiae odvodené z kmeňa definovaného vyššie.
[0015] Ďalším predmetom tohto vynálezu sú kvasinky získané z kultúry kvasinkového
kmeňa, ako je opísané vyššie.
[0016] Ďalší predmet tohto vynálezu sa týka použitia vyššie definovaných kvasiniek na
výrobu alkoholu.
[0017] Ďalším predmetom tohto vynálezu je spôsob výroby alkoholu zahrnujúci krok
fermentácie najmenej jedných vyššie definovaných kvasiniek vo fermentačnom médiu.

STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV

Obrázok 1: Maximálne množstvo vyrobeného alkoholu na konci fermentácie v netoxickom
výberovom médiu (fermentácia nie je obmedzená cukrom).
Maximálne množstvo vyrobeného alkoholu (v g/kg počiatočného média) je zobrazené na
vertikálnej osi pre každý z testovaných hybridov 1 až 13 (horizontálna os). "T" zodpovedá
referenčnému kmeňu 1-4071.
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Obrázok 2: Účinok toxického výberového média na množstvo vyrobeného alkoholu v čase
tma* (fermentácia obmedzená cukrom).
Vertikálna os ukazuje množstvo vyrobeného alkoholu v čase tmax v toxickom výberovom
médiu ako percento množstva vyrobeného alkoholu v čase tmax v netoxickom výberovom
médiu.
Horizontálna os zobrazuje testované hybridy (1, 2, 8 a 11).
Obrázok 3: Kinetika výroby alkoholu pri fermentácii v toxickom syntetickom výberovom
médiu (3,6 g/kg octanu pri pH 4,5, fermentácia obmedzená cukrom)
Na vertikálnej osi je ukázaná strata hmotnosti (v g/kg počiatočného média) a na horizontálnej
osi je čas v hodinách.
Referenčný kmeň 1-4071 je reprezentovaný bodkovanou krivkou s čiernymi kosoštvorcami,
kmeň kvasiniek 1-4264 (hybrid 1) krivkou s trojuholníkmi, kmeň kvasiniek 1-4265 (hybrid 2)
krivkou so

štvorcami, hybrid 8 krivkou s kruhmi a hybrid 11 krivkou so sivými

kosoštvorcami.
Obrázok 4: Kinetika výroby alkoholu pri fermentácii v toxickom syntetickom aplikačnom
médiu (5 g/kg acetátu pri pH 4,5, fermentácia nie je limitovaná cukrom).
Na vertikálnej osi je ukázaná strata hmotnosti (v g/kg počiatočného média) a na horizontálnej
osi je čas v hodinách.
Referenčný kmeň 1-4071 je reprezentovaný bodkovanou krivkou s čiernymi kosoštvorcami,
kmeň kvasiniek 1-4264 (hybrid 1) krivkou s trojuholníkmi, kmeň kvasiniek 1-4265 (hybrid 2)
krivkou so

štvorcami, hybrid 8 krivkou s kruhmi a hybrid 11 krivkou so sivými

kosoštvorcami.
Obrázok 5: Kinetika výroby alkoholu pri fermentácii v toxickom aplikačnom médiu
A obsahujúcom výpalok (fermentácia nie je limitovaná cukrom).
Na vertikálnej osi je ukázaná strata hmotnosti (v g/kg počiatočného média) a na horizontálnej
osi je čas v hodinách.
Referenčný kmeň 1-4071 je reprezentovaný bodkovanou krivkou s čiernymi kosoštvorcami,
kmeň kvasiniek 1-4264 krivkou s trojuholníkmi a kmeň kvasiniek 1-4265 krivkou so
štvorcami.
Obrázok 6: Kinetika výroby alkoholu pri fermentácii v toxickom aplikačnom médiu
B obsahujúcom výpalok (fermentácia nie je limitovaná cukrom).
Na vertikálnej osi je ukázaná strata hmotnosti (v g/kg počiatočného média) a na horizontálnej
osi je čas v hodinách.
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Referenčný kmeň 1-4071 je reprezentovaný bodkovanou krivkou s čiernymi kosoštvorcami,
kmeň kvasiniek 1-4264 krivkou s trojuholníkmi a kmeň kvasiniek 1-4265 krivkou so
štvorcami.
Obrázok 7: Kinetika výroby alkoholu pri fermentácii v toxickom aplikačnom médiu
C obsahujúcom slabo rozpustenú repnú melasu (fermentácia nie je limitovaná cukrom).
Na vertikálnej osi je ukázaná strata hmotnosti (v g/kg počiatočného média) a na horizontálnej
osi je čas v hodinách.
Referenčný kmeň 1-4071 je reprezentovaný bodkovanou krivkou s čiernymi kosoštvorcami,
kmeň kvasiniek 1-4264 krivkou s trojuholníkmi a kmeň kvasiniek 1-4265 krivkou so
štvorcami.
Obrázok 8: Kinetika výroby alkoholu pri fermentácii v toxickom aplikačnom médiu
D obsahujúcom slabo rozpustenú trstinovú melasu (fermentácia nie je limitovaná cukrom).
Na vertikálnej osi je ukázaná strata hmotnosti (v g/kg počiatočného média) a na horizontálnej
osi je čas v hodinách.
Referenčný kmeň 1-4071 je reprezentovaný bodkovanou krivkou s čiernymi kosoštvorcami,
kmeň kvasiniek 1-4264 krivkou s trojuholníkmi a kmeň kvasiniek 1-4265 krivkou so
štvorcami.
Obrázok 9: Kinetika výroby alkoholu pri fermentácii v toxickom aplikačnom médiu
E obsahujúcom výpalok (fermentácia nie je limitovaná cukrom).
Na vertikálnej osi je ukázaná strata hmotnosti (v g/100 g počiatočného média) a na
horizontálnej osi je čas v hodinách.
Referenčný kmeň 1-4071 je reprezentovaný bodkovanou krivkou s čiernymi kosoštvorcami,
kmeň kvasiniek 1-4411 krivkou s trojuholníkmi a kmeň kvasiniek 1-4412 krivkou so
štvorcami.

PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU

[0019] Vynálezcovia vypracovali originálne alternatívne riešenie na zlepšenie výroby
alkoholu kvasinkami v toxickom fermentačnom médiu. Toto alternatívne riešenie pozostáva
z výberu nových kmeňov kvasiniek, ktoré sú rezistentné voči toxickému fermentačnému
médiu prostredníctvom originálnej metódy selekcie kmeňa. Takže, keď máme kmeň, ktorý je
rezistentný voči toxickému fermentačnému médiu, získajú sa kvasinky rezistentné voči
toxickému fermentačnému médiu.

Document number: E025279; Page: 6
6

-

-

Toxické fermentačné médium je fermentačné médium, ktoré obsahuje najmenej jeden
stresový faktor.
Stresovým faktorom je napríklad stres spôsobený prítomnosťou organických kyselín, stres
spojený s prítomnosťou solí, stres spojený s prítomnosťou ďalších inhibičných organických
molekúl alebo stres spojený s osmotickým tlakom.
Pojem „ďalšie inhibičné organické molekuly“ znamená napríklad aromatické benzénové
a furánové zlúčeniny.
Výhodným stresovým faktorom je prítomnosť najmenej jednej neionizovanej organickej
kyseliny v toxickej celkovej koncentrácii.
Výraz „celková koncentrácia“ označuje koncentráciu zodpovedajúcu všetkým neionizovaným
organickým kyselinám prítomným vo fermentačnom médiu.
„Neionizovaná organická kyselina“ alebo „organická kyselina v neionizovanej forme“ je
karboxylová kyselina v jej protonizovanej forme.
[0020] Toxická koncentrácia neionizovanej organickej kyseliny/kyselín môže byť definovaná
vo vzťahu k jej toxickému účinku na výrobu alkoholu referenčným kmeňom kvasiniek.
Referenčný kmeň kvasiniek prihlasovateľa na výrobu alkoholu je kmeň kvasiniek uložený
v CNCM dňa 4. septembra 2008 pod číslom 1-4071.
Na hodnotenie toxicity danej koncentrácie neionizovanej organickej kyseliny/kyselín
porovnávame:
-

množstvo vyrobeného alkoholu referenčným kmeňom 1-4071 namerané v čase tmax vo
fermentačnom médiu obmedzenom cukrom obsahujúcom neionizovanú organickú
kyselinu alebo kyseliny, a

-

množstvo vyrobeného alkoholu uvedeným referenčným kmeňom namerané v čase tmax
vo fermentačnom médiu s rovnakým zložením s výnimkou, že v podstate neobsahuje
žiadnu neionizovanú organickú kyselinu.

Toxická koncentrácia neionizovanej organickej kyseliny/kyselín je potom napríklad
koncentrácia vedúca k zníženiu množstva vyrobeného alkoholu v čase tmax kmeňom kvasiniek
s číslom 1-4071 o 25 % až 75 % vo vzťahu k maximálnemu množstvu vyrobeného alkoholu
uvedeným kmeňom v čase tmax v médiu s rovnakým zložením, ale v podstate neobsahujúcom
neionizovanú organickú kyselinu, výhodne k zníženiu o 40 % až 75 %.
Uvedené „fermentačné médium obsahujúce neionizovanú organickú kyselinu alebo kyseliny“
sa bude ďalej nazývať toxické výberové médium.
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Uvedené „fermentačné médium s rovnakým zložením s výnimkou, že v podstate neobsahuje
žiadnu neionizovaná organickú kyselinu“ sa bude ďalej nazývať netoxické výberové médium.
Netoxické výberové médium obsahuje všetky živiny potrebné na umožnenie rastu buniek
najmenej 5 g suchých kvasiniek ekvivalentných 1 kg média.
„Čas tmax“ označuje okamih, kedy je dosiahnuté maximálneho množstvo alkoholu vyrobeného
kmeňom kvasiniek v netoxickom výberovom médiu.
[0021] Krivka alkoholovej fermentácie zobrazujúca množstvo vyrobeného alkoholu ako
funkciu času vo všeobecnosti obsahuje tri fázy:

-

fáza oneskorenia, v ktorej sa etanol nevyrába,
fáza výroby alkoholu, a
fáza stagnácie, ktorá zodpovedá ukončeniu fermentácie.

Maximálne množstvo vyrobeného alkoholu zodpovedá množstvu alkoholu vyrobeného, keď
je dosiahnutá fáza stagnácie alkoholovej fermentácie.
Výraz „alkohol“ a etanol“ budú ďalej použité bez rozlíšenia.
Výraz “obmedzený cukrom” alebo “cukor je limitujúci faktor fermentácie” znamená, že
fermentácia sa končí, keď sú úplne spotrebované fermentovateľné cukry prítomné vo
fermentačnom médiu.
Výraz “neobmedzený cukrom” alebo “cukor nie je limitujúci faktor fermentácie” znamená, že
fermentácia sa končí, ale fermentovateľné cukry neboli úplne spotrebované vo fermentačnom
médiu.
Médium, ktoré v podstate neobsahuje neionizované organické kyseliny v médiu, v ktorom
množstvo vyrobeného alkoholu kmeňom kvasiniek s číslom 1-4071 nie je výrazne zmenené
počas celého trvania fermentácie vo vzťahu k množstvu alkoholu vyrobeného uvedeným
kmeňom v médiu s tým istým zložením, s výnimkou, že neobsahuje žiadnu neionizovaná
organickú kyselinu.
Napríklad médium obsahujúce koncentráciu nižšiu alebo rovnú 100 mM kyseliny citrónovej
pri pH od 4,5 do 5,5 je médium v podstate neobsahujúce organickú kyselinu v neionizovanej
forme.
[0022] Výraz "kmeň kvasiniek" označuje relatívne homogénnu populáciu kvasinkových
buniek.
Kmeň kvasiniek je získaný izolovaním klonu, klon je populácia buniek získaná zjednej
bunky kvasinky.
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Kmeň kvasiniek podľa vynálezu je výhodne kmeň kvasiniek, ktorý nebol geneticky
modifikovaný.
"Kmeň kvasiniek rezistentný voči toxickému médiu" znamená kmeň kvasiniek, ktorého
kinetika pri výrobe alkoholu nie je príliš znížená v toxickom fermentačnom médiu.
Výhodne má kmeň kvasiniek rezistentný voči toxickému médiu pri výrobe alkoholu takú
kinetiku, že je znížená menej ako u konvenčného kmeňa určeného na výrobu alkoholu,
napríklad ako je kmeň kvasiniek uložený v CNCM pod číslom 1-4071.
[0023] Na selekciu nového kmeňa kvasiniek rezistentného voči toxickému médiu
vynálezcovia vypracovali originálny nový spôsob selekcie kmeňa kvasiniek. Použitie tohto
spôsobu umožnilo najmä získať 2 nové kmene Saccharomyces cerevisiae uložené 2.
decembra 2009 podľa Budapeštianskej dohody v CNCM {Národná zbierka kultúr
mikroorganizmov, Institut Pasteur, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15,
Francúzsko) pod číslami 1-4264 a 1-4265.
Pri hodnotení kmeňov kvasiniek určených na výrobu alkoholu je obyčajne kritériom použitým
na selekciu maximálne množstvo vyrobeného alkoholu na konci fermentácie.
Spôsob selekcie kmeňov kvasiniek rezistentných voči toxickému médiu, ako je tu opísaný,
využíva kinetiku výroby alkoholu ako výberové kritérium.
Takže spôsob selekcie obsahuje krok výberu kmeňov kvasiniek založený na ich kinetike
výroby alkoholu v toxickom výberovom médiu limitovanom cukrom vo vzťahu k ich
kinetikám výroby alkoholu v netoxickom výberovom médiu limitovanom cukrom.
Spôsob selekcie obsahuje dotatočný krok výberu kmeňov kvasiniek založený na ich kinetike
výroby alkoholu v toxickom výberovom médiu obmedzenom cukrom vo vzťahu ku kinetike
výroby alkoholu referenčným kmeňom kvasiniek v tom istom toxickom výberovom médiu.
[0024] Spôsob selekcie obsahuje dodatočný krok výberu kmeňov kvasiniek založený na ich
maximálnom

množstve

vyrobeného

alkoholu

v

netoxickom

výberovom

médiu

neobmedzenom cukrom vo vzťahu k maximálnemu množstvu vyrobeného alkoholu
referenčným kmeňom kvasiniek vtom istom netoxickom výberovom médiu. Keď spôsob
obsahuje obidva dodatočné kroky výberu, rôzne kroky výberu sa vykonávajú v akomkoľvek
poradí.
Spôsob selekcie môže ďalej obsahovať predchádzajúci krok získania kmeňa kvasiniek
krížením a/alebo mutagenézou.
[0025] Opísaný je tu spôsob selekcie kmeňa kvasiniek rezistentného voči toxickému médiu,
ktorý zahrnuje:
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krok fermentácie najmenej jedného kmeňa kvasiniek v toxickom výberovom médiu
a v netoxickom výberovom médiu,
počiatočné zloženie toxického výberového média je rovnaké ako počiatočné zloženie
netoxického výberového média s pridaním najmenej jednej neionizovanej organickej
kyseliny v toxickej koncentrácii a
cukor je

limitujúcim

faktorom fermentácie

v toxickom výberovom

médiu

a v netoxickom výberovom médiu, a
-

krok selekcie najmenej jedného kmeňa kvasiniek, u ktorého je množstvo vyrobeného
alkoholu v čase Imax v toxickom výberovom médiu vyššie ako alebo rovné 65 % z
množstva vyrobeného alkoholu v čase Imax uvedeným kmeňom v netoxickom
výberovom médiu.

[0026] „Počiatočné zloženie“ označuje zloženie výberového média na začiatku fermentácie.
Keď výberové médium obsahuje viac ako jednu neionizovaná organickú kyselinu, toxická
koncentrácia je celková toxická koncentrácia neionizovaných organických kyselín.
Poskytnutím podmienok „obmedzených cukrom“ je zabezpečené, že podmienky sú priaznivé
na hodnotenie kinetiky výroby alkoholu a spojené bez odchýlky s toleranciou kmeňa voči
alkoholu a spojené bez odchýlky s počiatočným osmotickým tlakom spojeným s cukrami.
[0027] Fermentácia sa vykonáva bez prevzdušňovania.
Fermentácia sa výhodne vykonáva s miešaním.
Počiatočné hodnoty pH toxického a netoxického výberového média sú rovnaké.
[0028] pH toxického a netoxického výberového média je také, že neinhibuje metabolizmus
kmeňa kvasiniek.
Napríklad pH toxického a netoxického výberového média je v priebehu fermentácie nad 3,5.
Vo výhodnom uskutočnení spôsobu selekcie sa krok fermentácie uskutočňuje pri
konštantnom pH.
Očkovanie výberového média je rovnaké v toxickom výberovom médiu a v netoxickom
výberovom médiu.
Očkovanie je výhodne mierne, aby nedošlo k zvýhodneniu kmeňov kvasiniek na toxickom
výberovom médiu z dôvodu očkovania.
Očkovanie je napríklad od 0,100 g do 0,200 g buniek kvasinkového kmeňa (v ekvivalentoch
sušiny) na 1 kg média.
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Fermentácia kmeňa kvasiniek sa vo všeobecnosti vykonáva pri teplote medzi 28 °C a 37 °C,
výhodne medzi 30 °C a 33 °C.
Výhodne sa fermentácia kmeňa kvasiniek vykonáva pri teplote 32 °C.
Toxické výberové médium a netoxické výberové médium výhodne neobsahujú pentózy,
lignocelulózový substrát, cereálny hydrolyzát alebo sladinu, aromatické benzénové zlúčeniny,
aromatické furánové zlúčeniny a/alebo melasu.
[0029] Výhodne je prítomnosť najmenej jednej neionizovanej organickej kyseliny v celkovej
toxickej koncentrácii jediným stresovým faktorom v použitom toxickom výberovom médiu.
Konkrétne, toxické a netoxické výberové médiá nemajú stres spojený s prítomnosťou solí,
stres spojený s prítomnosťou ďalších inhibičných organických molekúl a/alebo stres spojený
s osmotickým tlakom.
[0030] Množstvo vyrobeného alkoholu je merané akýmkoľvek vhodným prostriedkom
známym odborníkovi v danej oblasti.
Môže to byť priame meranie vyrobeného alkoholu alebo nepriame meranie cez parameter
súvisiaci s výrobou alkoholu.
Napríklad výroba alkoholu môže byť meraná chromatografiou, najmä prostredníctvom HPLC
(vysokúčinná kvapalinová chromatografia), GC {plynová chromatografia), denzitometrie,
enzymatickou súpravou (napríklad súprava na test etanolu od Boehringer-Mannheim RBiopharm, Kat č. 10 176 290 035) alebo analýzou s dichrómanom draselným.
Výroba alkoholu môže byť meraná aj nepriamo v alkoholovom fermentačnom teste meraním
straty hmotnosti.
Čas tmax je okamih, kedy sa dosiahne v uvedenom netoxickom výberovom médiu výroba
maximálneho množstva alkoholu uvedeným kmeňom kvasiniek.
[0031] Opísaný j e tu spôsob vyššie uvedenej selekcie, ktorý sa vyznačuje tým, že zahrnuje:
-

krok fermentácie aspoň jedného kmeňa kvasiniek v toxickom výberovom médiu
a v netoxickom výberovom médiu,
počiatočné zloženie toxického výberového média je počiatočné zloženie netoxického
výberového média s pridaním najmenej jednej neionizovanej organickej kyseliny
s toxickou koncentráciou a
cukor je

limitujúcim

faktorom fermentácie

a v netoxickom výberovom médiu, a

v toxickom výberovom

médiu
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krok selekcie najmenej jedného kmeňa kvasiniek, u ktorého množstvo vyrobeného
alkoholu v čase tmax v toxickom výberovom médiu je vyššie ako alebo rovné 70 %,
výhodne vyššie ako alebo rovné 15 % z množstva vyrobeného alkoholu v čase tmax
uvedeným kmeňom v netoxickom výberovom médiu.

Opísaný j e aj vyššie definovaný spôsob, ktorý sa vyznačuje tým, že toxické výberové médium
a netoxické výberové médium sú syntetické médiá.
Syntetické médium je médium, ktorého presné chemické zloženie je známe.
Syntetické médium obsahuje samostatný zdroj uhlíka, zdroj dusíka, zdroj fosforu, ako aj
vitamíny a minerály, ktoré sú podstatné pre rast kmeňa kvasiniek. Zdrojom uhlíka
v syntetickom médiu je fermentovateľný cukor, výhodne cukor dodaný vo forme glukózy
alebo sacharózy.
Zdroje dusíka a fosforu sú napríklad dodané prostredníctvom DAP (hydrogénfosforečnan
amónny) alebo (NH^HPC^.
Syntetické médium môže byť upravené pufrom na dané pH, výhodne pH nad 3,5. Syntetické
médium môže napríklad obsahovať ako pufer kyselinu citrónovú.
Ako výnimku z definície syntetického média môže syntetické médium obsahovať kvasinkový
extrakt.
[0032] Vhodné syntetické médiá na aplikáciu tohto spôsobu selekcie sú napríklad cukrom
obmedzené, toxické a netoxické výberové médiá opísané v príklade 1.
[0033] Tiež je tu opísaný vyššie definovaný spôsob, ktorý sa vyznačuje tým, že neionizovaná
organická kyselina je vybraná z kyseliny octovej, kyseliny mliečnej, kyseliny mravčej,
kyseliny levulínovej alebo ich zmesi.
Výhodne sa vyššie definovaný spôsob vyznačuje tým, že neionizovanou organickou
kyselinou je kyselina octová.
[0034] Tiež je tu opísaný spôsob selekcie zahrnujúci krok výberu kmeňov kvasiniek založený
na ich kinetike výroby alkoholu v toxickom výberovom médiu vo vzťahu ku kinetike výroby
alkoholu referenčným kmeňom kvasiniek v tom istom toxickom výberovom médiu.
Opísaný je tu tiež vyššie definovaný spôsob, ktorý sa vyznačuje tým, že zahrnuje dodatočný
krok selekcie najmenej jedného kmeňa kvasiniek, u ktorého množstvo vyrobeného alkoholu v
čase

tmax ref

v uvedenom toxickom výberovom médiu je vyššie ako množstvo alkoholu

vyrobeného v čase tmax
výberovom médiu.

ref

kmeňom kvasiniek s číslom 1-4071 v uvedenom tom istom
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Čas tmax ref je čas Imax referenčného kmeňa 1-4071, t.j. okamih, kedy je dosiahnuté maximálne
množstvo alkoholu vyrobeného referenčným kmeňom 1-4071 v netoxickom výberovom
médiu.
Toxické výberové médium a netoxické výberové médium sú, ako je definované vyššie, najmä
toxické a netoxické výberové médiá v podmienkach obmedzených cukrom.
Množstvo vyrobeného alkoholu v čase Imax ref v uvedenom toxickom výberovom médiu
vybraným kmeňom kvasiniek je zvýšené výhodne o najmenej 15 %, výhodne o najmenej 20
%, ešte výhodnejšie o najmenej 25 % vo vzťahu k množstvu vyrobeného alkoholu v čase
tmaxref kmeňom kvasiniek s číslom 1-4071 v uvedenom rovnakom toxickom výberovom médiu.
[0035] Opísaný je tu tiež spôsob selekcie zahrnujúci dodatočný krok selekcie kmeňa
kvasiniek založený na maximálnom množstve alkoholu vyrobeného v

netoxickom

výberovom médiu obmedzenom cukrom vo vzťahu k maximálnemu množstvu alkoholu
vyrobeného referenčným kmeňom kvasiniek v tom istom netoxickom výberovom médiu.
Na porovnanie kmeňov kvasiniek na základe ich maximálneho množstva vyrobeného
alkoholu nie je potom cukor limitujúcim faktorom fermentácie.
V tomto prípade, je to koncentrácia alkoholu v netoxickom výberovom médiu , ktorá sa stáva
limitujúcim faktorom fermentácie.
Čím je vyššie množstvo vyrobeného alkoholu na konci fermentácie, tým je kmeň kvasiniek
viac tolerantný voči alkoholu.
[0036] Opísaný je tu tiež vyššie definovaný spôsob, ktorý sa vyznačuje tým, že zahrnuje
dodatočný krok selekcie v netoxickom výberovom médiu, v ktorom cukor nie je limitujúcim
faktorom fermentácie, najmenej jedného kmeňa kvasiniek, u ktorého maximálne množstvo
vyrobeného alkoholu je vyššie alebo rovné 90 % z množstva vyrobeného kmeňom s číslom I4071, výhodne väčšie alebo rovné 92 % z množstva vyrobeného kmeňom s číslom 1-4071
v uvedenom rovnakom netoxickom výberovom médiu.
Spôsob podľa vynálezu výhodne zahrnuje tri kroky selekcie, ako je definované vyššie.
Detaily príkladu spôsobu selekcie podľa tohto vynálezu sú uvedené v príklade 1.
[0037]

Spôsob

selekcie rezistentných kmeňov podľa tohto vynálezu prekvapivo

a neočakávane umožňuje získať kmene kvasiniek, ktoré sú rezistentné voči toxickému médiu,
a ktoré majú zlepšenú kinetiku výroby alkoholu v toxickom médiu, ako aj vysoké maximálne
množstvo vyrobeného alkoholu v netoxickom médiu neobmedzenom cukrom.
Teraz majú kmene kvasiniek vo všeobecnosti buď dobrú kinetiku výroby alkoholu
v toxickom médiu alebo vysoké maximálne množstvo vyrobeného alkoholu v netoxickom
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médiu neobmedzenom cukrom, pričom jeden z týchto parametrov je zlepšený na úkor toho
druhého.
[0038] Opísaný je tu tiež vyššie definovaný spôsob, vyznačujúci sa tým, že zahrnuje
predchádzajúci krok získania kmeňov kvasiniek krížením a/alebo mutagenézou.
Kríženie kmeňov kvasiniek sa uskutočňuje bežnými technikami, ako sú tie, ktoré sú opísané
v kapitole 7 "Sporulation and Hybridization of Yeast" autora R.R. Fowell, v referenčnej práci
"The Yeasts", zväzok 1, vydavatelia A.H. Rose a J. S. Harrison, 1969- Academic Press.

Konvenčná technika kríženia obsahuje:

-

krok sporulácie kvasiniek na získanie segregantov,

-

voliteľný krok výberu segregantov z najmenej jedného z dvoch rodičovských,
založený na maximálnom množstve vyrobeného alkoholu, a

-

krok kríženia segregantov na získanie hybridov.

Hybridy tvoria nové kmene kvasiniek použité na selekciu kmeňov kvasiniek rezistentných
voči toxickému médiu.
Výraz "mutagenéza" označuje konvenčnú mutagenézu získanú radiáciou alebo mutagénnymi
chemikáliami, ako aj inzerčnú mutagenézu transpozíciou alebo integráciou exogénneho
fragmentu DNA.
Mutagenéza radiáciou zahrnuje použitie UV žiarenia, rentgenového žiarenia alebo gama
žiarenia.
Mutagénne chemikálie sú napríklad EMS (etyl-metyl sulfonát), EES (etyl-etyl sulfonát),
nitrózoguanidín, kyselina dusitá, aflatoxín BI, hydroxylamín, 5-brómuracil, 2-aminopurín,
proflavín, akridín oranžová.
Krok získania kmeňov kvasiniek vo výhodnom uskutočnení zahrnuje krok konvenčnej
mutagenézy, za ktorou voliteľne nasleduje obohatenie napríklad v toxickom médiu.
[0039] Rezistencia kmeňov kvasiniek 1-4264 a 1-4265 podľa vynálezu bola overená v
toxickom syntetickom médiu ukazujúcom silnejšiu toxicitu spojenú s kyselinou octovou
(5g/kg pri pH 4,5) a okrem toho ukazujúcom toxicitu spojenú s alkoholom, vzhľadom na to,
že cukor nie je limitujúcim faktorom fermentácie.
Cukor je potom výhodne dodaný vo forme dextrínu na zabránenie osmotickému stresu
súvisiaceho s cukrom.

Document number: E025279; Page: 14
-

14

-

Kmene kvasiniek 1-4264 a 1-4265 ukázali kinetickú výhodu vo vzťahu k referenčnému kmeňu
kvasiniek 1-4071 v tomto toxickom syntetickom médiu (pozri príklad 1 a obr. 4).
Spôsob selekcie podľa tohto vynálezu prekvapivo a neočakávane umožňuje získať kmene
kvasiniek s rýchlejšou kinetikou výroby alkoholu ako má referenčný kmeň s číslom 1-4071 v
toxickom priemyselnom aplikačnom médiu obsahujúcom niekoľko stresových faktorov
vrátane najmenej jednej neionizovanej organickej kyseliny s toxickou koncentráciou.
[0040] A tak kvasinkové kmene 1-4264 a 1-4265 podľa vynálezu majú rýchlejšiu kinetiku
výroby alkoholu ako má referenčný kmeň kvasiniek 1-4071 v toxickom fermentačnom médiu
obsahujúcom výpalok (pozri príklad 2 a obrázky 5 a 6) a v toxickom fermentačnom médiu
obsahujúcom slabo rozpustenú melasu (pozri príklad 2 a obrázky 7 a 8).
Kmene kvasiniek 1-4264 a 1-4265 preto ponúkajú skutočnú priemyselnú výhodu pri aplikácii
alkoholových fermentácii v toxickom médiu.
V skutočnosti rýchlejšia kinetika výroby alkoholu umožňuje získať vyššiu objemovú
hodinovú produktivitu fermentačných kadí.
Okrem toho, ďalšia výhoda kmeňov kvasiniek podľa tohto vynálezu je redukcia v trvaní fázy
oneskorenia počas fermentácie v toxickom médiu, čo obmedzuje kontamináciu média s
ďalším mikroorganizmami.
Toxické fermentačné médium je napríklad médium obsahujúce 9 % až 11 % necukrov (vo
vzťahu k celkovej sušine média), pričom necukry sú dodané napríklad výpalkami a/alebo
melasou.
"Výpalok" označuje odpadovú vodu z destilácie alkoholových kvapalín.
Pojem "necukry" zahrnuje minerálne soli, organické molekuly, ktoré nie sú počas fermentácie
skonzumované, a organické molekuly vyprodukované počas fermentácie.
[0041] Je tu tiež opísaný kmeň kvasiniek získaný alebo získateľný vyššie definovaným
spôsobom.
Kmeň kvasiniek získaný alebo získateľný vyššie definovaným spôsobom je výhodne kmeň
kvasiniek, ktorý nebol geneticky modifikovaný.
Opísané sú tu tiež všetky kmene odvodené z kmeňov kvasiniek, ktoré sú rezistentné voči
toxickému médiu podľa tohto vynálezu a zdieľajúce rovnaké vlastnosti.
Konkrétnejšie je kmeň kvasiniek rezistentný voči toxickému médiu podľa tohto vynálezu
kmeň určený na výrobu kvasiniek používaných pri destilácii a/alebo pri výrobe vína a/alebo
pri výrobe piva a/alebo pri výrobe fermentováných nápojov a/alebo pri výrobe priemyselného
alkoholu určeného napríklad do biopalív alebo pre chemický priemysel.
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Kmeň kvasiniek rezistentný voči toxickému médiu podľa tohto vynálezu je výhodne kmeň
Saccharomyces, najmä kmeň Saccharomyces cerevisiae.
[0042] Tento vynález sa teda týka kmeňa Saccharomyces cerevisiae vybraného z kmeňa
uloženého v CNCM pod číslom 1-4264 a kmeňa uloženého v CNCM pod číslom 1-4265.
[0043] Kmeň kvasiniek 1-4264 bol získaný krížením kmeňov kvasiniek.
Kmeň kvasiniek 1-4264 produkuje množstvo alkoholu v čase Imax v toxickom výberovom
médiu vyššie ako alebo rovné 90 % množstva alkoholu vyrobeného v čase tmax uvedeným
kmeňom v netoxickom výberovom médiu, pričom počiatočné zloženie uvedeného toxického
výberového média je počiatočným zložením netoxického výberového média s pridaním
najmenej jednej neionizovanej organickej kyseliny s toxickou koncentráciou a cukor je
limitujúcim faktorom fermentácie v toxickom výberovom médiu a v netoxickom výberovom
médiu (pozri príklad 1).
Kmeň kvasiniek 1-4264 produkuje množstvo alkoholu v čase

tmaxref

v uvedenom toxickom

výberovom médiu tak, že je zvýšené o najmenej 50 % vo vzťahu k množstvu alkoholu
vyrobeného v čase Imax ref kmeňom kvasiniek s číslom 1-4071 v uvedenom tom istom
toxickom výberovom médiu (pozri príklad 1).
Kmeň kvasiniek 1-4264 produkuje maximálne množstvo alkoholu v netoxickom výberovom
médiu neobmedzenom cukrom vyššie ako alebo rovné 92 % z množstva produkovaného
kmeňom s číslom 1-4071 v uvedenom tom istom netoxickom výberovom médiu (pozri
príklad 1).
[0044] Kmeň kvasiniek 1-4265 bol získaný krížením kvasinkových kmeňov.
Kmeň kvasiniek 1-4265 produkuje množstvo alkoholu v čase tmax v toxickom výberovom
médiu vyššie ako alebo rovné 75 % z množstva vyrobeného alkoholu v čase Imax uvedeným
kmeňom v netoxickom výberovom médiu, pričom počiatočné zloženie uvedeného toxického
výberového média je počiatočné zloženie netoxického výberového média s prídavkom
najmenej jednej neionizovanej organickej kyseliny v toxickej koncentrácii a cukor je
limitujúcim faktorom fermentácie v toxickom výberovom médiu a netoxickom výberovom
médiu (pozri príklad 1).
Kmeň kvasiniek 1-4265 produkuje množstvo alkoholu v čase ImaxrBf v uvedenom toxickom
výberovom médiu, ktoré je zvýšené o najmenej 25 % vo vzťahu k množstvu alkoholu
vyrobeného v čase tmaxref kmeňom kvasiniek s číslom 1-4071 v uvedenom rovnakom
toxickom výberovom médiu (pozri príklad 1).
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[0045] Kmeň kvasiniek 1-4265 produkuje maximálne množstvo alkoholu vo výberovom
médiu neobmedzenom cukrom vyššie ako alebo rovné 92 % z množstva produkovaného
kmeňom kvasiniek s číslom 1-4071 v uvedenom rovnakom netoxickom výberovom médiu
(pozri príklad 1).
[0046] Preto sa tento vynález týka dvoch vyššie opísaných kmeňov kvasiniek.
[0047] Opísaný je tu tiež kmeň kvasiniek odvodený od vyššie definovaného kmeňa, ktorý sa
vyznačuje tým, že množstvo alkoholu vyrobeného uvedeným odvodeným kmeňom v čase tmax
v toxickom výberovom médiu je vyššie ako alebo rovné 65 % z množstva alkoholu
vyrobeného v čase Imax uvedeným kmeňom v netoxickom výberovom médiu, pričom
počiatočné zloženie toxického výberového média je počiatočné zloženie netoxického
výberového média s pridaním najmenej jednej neionizovanej organickej kyseliny v toxickej
koncentrácii, a cukor je limitujúci faktor fermentácie v toxickom výberovom médiu a v
netoxickom výberovom médiu.
Vyššie definovaný odvodený kmeň Saccharomyces cerevisiae, sa vyznačuje tým, že jeho
množstvo alkoholu vyrobeného v čase Imax ref v uvedenom toxickom výberovom médiu je
vyššie ako množstvo alkoholu vyrobeného v čase tmaxref kmeňom kvasiniek s číslom 1-4071
v uvedenom rovnakom toxickom výberovom médiu.
Vyššie definovaný odvodený kmeň Saccharomyces cerevisiae sa vyznačuje tým, že v
netoxickom výberovom médiu, v ktorom cukor nie je limitujúcim faktorom fermentácie, je
jeho maximálne množstvo vyrobeného alkoholu vyššie ako alebo rovné 90 % z množstva
vyrobeného kmeňom s číslom 1-4071 v uvedenom rovnakom netoxickom výberovom médiu.
Výraz "odvodený kmeň" označuje kmeň odvodený akoukoľvek transformáciou, napríklad
jedným alebo viacerými kríženiami a/alebo jednou alebo viacerými mutáciami a/alebo jednou
alebo viacerými genetickými transformáciami.
Kmeň odvodený krížením môže byť získaný krížením kmeňa podľa vynálezu s tým istým
kmeňom alebo iným kmeňom podľa vynálezu, alebo nejakým iným kmeňom.
Kmeň odvodený mutáciou môže byť kmeň, ktorý prešiel aspoň jednou spontánnou mutáciou
v jeho genóme alebo aspoň jednou vyvolanou mutáciou napríklad mutagenézou.
Mutácia alebo mutácie odvodeného kmeň môžu byť alebo nemusia byť tiché.
Kmeň odvodený genetickou transformáciou je kmeň, do ktorého bola zavedená exogénna
DNA.
Uvedená exogénna DNA môže byť dodaná plazmidom.
[0048] Uvedená exogénna DNAje výhodne integrovaná do genómu kvasiniek.
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Odvodený kmeň môže byť aj klon izolovaný z kultúry kmeňa kvasiniek podľa vynálezu.
Tento vynález sa teda týka kmeňov Saccharomyces cerevisiae uložených 8. decembra 2010
podľa Budapeštianskej dohody v CNCM {Národná kolekcia kultúr mikroorganizmov, Institut
Pasteur, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15, Francúzsko) pod číslami 1-441 IaI4412.
Kmeň kvasiniek 1-4411 bol získaný izoláciou klonu z kultúry kmeňa 1-4264.
Kmeň kvasiniek 1-4411 produkuje množstvo alkoholu v čase tmax v toxickom výberovom
médiu vyššie ako alebo rovné 95 % z množstva alkoholu vyrobeného v čase tmax uvedeným
kmeňom v netoxickom výberovom médiu, pričom počiatočné zloženie uvedeného toxického
výberového média je počiatočné zloženie netoxického výberového média s pridaním najmenej
jednej neionizovanej organickej kyseliny v toxickej koncentrácii a cukor je limitujúcim
faktorom fermentácie v toxickom výberovom médiu a netoxickom výberovom médiu (pozri
príklad 1).
Kinetika výroby alkoholu kmeňa kvasiniek 1-4411 prekvapivo nie je zmenená v toxickom
výberovom médiu vo vzťahu k netoxickému výberovému médiu.
Kmeň kvasiniek 1-4411 produkuje množstvo alkoholu v čase tmaxref v uvedenom toxickom
výberovom médiu tak, že je zvýšené o najmenej 12 % vo vzťahu k množstvu alkoholu
vyrobeného v čase tmaxref kmeňom kvasiniek s číslom 1-4071 v uvedenom rovnakom
toxickom výberovom médiu (pozri príklad 1).
Kmeň kvasiniek 1-4411 produkuje maximálne množstvo alkoholu v netoxickom výberovom
médiu neobmedzenom cukrom vyššie ako alebo rovné 95 % z toho, ktoré produkuje kmeň s
číslom 1-4071 v rovnakom uvedenom netoxickom výberovom médiu (pozri príklad 1).
[0049] Kmeň kvasiniek 1-4412 bol získaný izoláciou klonu z kultúry kmeňa 1-4264.
Kmeň kvasiniek 1-4412 produkuje množstvo alkoholu v čase tmax v toxickom výberovom
médiu vyššie ako alebo rovné 72 % z množstva alkoholu vyrobeného v čase tmax uvedeným
kmeňom v netoxickom výberovom médiu, kde počiatočné zloženie uvedeného toxického
výberového média je počiatočné zloženie netoxického výberového média s pridaním najmenej
jednej neionizovanej organickej kyseliny v toxickej koncentrácii a cukor je limitujúcim
faktorom fermentácie v toxickom výberovom médiu a netoxickom výberovom médiu (pozri
príklad 1).
Kmeň kvasiniek 1-4412 produkuje množstvo alkoholu v čase tmaxref v uvedenom toxickom
výberovom médiu vyššie ako alebo rovné 90 % množstva alkoholu vyrobeného v čase tmaxref
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kmeňom kvasiniek s číslom 1-4071 v uvedenom rovnakom toxickom výberovom médiu (pozri
príklad 1).
Kmeň kvasiniek 1-4412 produkuje maximálne množstvo alkoholu v netoxickom výberovom
médiu neobmedzenom cukrom vyššie ako alebo rovné 95 % množstva produkovaného
kmeňom s číslom 1-4071 v rovnakom netoxickom výberovom médiu (pozri príklad 1).
[0050] Okrem toho majú kmene kvasiniek 1-4411 a 1-4412 rýchlejšie kinetiky výroby
alkoholu ako referenčný kmeň kvasiniek 1-4071 v toxickom fermentačnom médiu
obsahujúcom výpalok (pozri príklad 2 a obr. 9).
Kvasinkové kmene 1-4411 a 1-4412 preto ponúkajú skutočnú priemyselnú výhodu pri
aplikácii alkoholovej fermentácie v toxickom médiu.
[0051] Opísaný je tu aj spôsob transformácie kmeňa kvasiniek, ktorý je rezistentný voči
toxickému médiu, na získanie odvodeného kmeňa, ako je definovaný vyššie, pričom uvedený
spôsob transformácie zahrnuje krok transformácie uvedeného kmeňa najmenej jedným
krížením a/alebo najmenej jednou mutáciou a/alebo najmenej jednou genetickou
transformáciou.
[0052] Tento vynález sa týka najmä kvasiniek získaných kultiváciou kmeňa kvasiniek, ako je
definovaný vyššie.
Kvasinky podľa vynálezu sú zvlášť zaujímavé v nasledujúcich aplikáciách:
-

takzvaný "pitný" alkohol určený na výrobu alkoholických nápojov a/alebo

-

priemyselný alkohol určený na výrobu biopalív alebo pre chemický priemysel.

Kvasinky sú vyrobené z kmeňov kvasiniek rezistentných voči toxickému médiu podľa
vynálezu, najmä ako je opísané v príručke "Yeast Technology", 2. vydanie, 1991, G. Reed a
T.W. Nagodawithana, vydanej Van Nostrand Reinhold, ISBN 0-442-31892-8.
Multiplikácia kvasiniek v priemyselnom rozsahu vo všeobecnosti obsahuje najmenej prvé dva
kroky nasledujúcej sady krokov:

-

multiplikácia kmeňa kvasiniek v niekoľkých stupňoch, najskôr v semi-anaerobióze,
potom v aerobióze,

-

separácia takto vyrobených kvasiniek z ich kultivačného média odstředěním na
získanie tekutého krému kvasiniek obsahujúceho medzi približne 12 a 25 % sušiny
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alebo dokonca vyššie množstvo sušiny, ak je krém kvasiniek zmiešaný s
osmolytickými výrobkami,
-

filtrácia takto získaného tekutého kvasinkového krému obyčajne na rotačnom filtri pod
vákuom na získanie dehydrovaných čerstvých kvasiniek obsahujúcich 26 % až 35 %
sušiny,

-

miešanie uvedených dehydrovaných čerstvých kvasiniek na získanie homogénnej
masy,

-

vytláčanie takto získaných kvasiniek na získanie
o

stlačených kvasníc vo forme čerstvých kvasníc alebo rozdrvených blokov
čerstvých kvasníc, obsahujúcich približne 30 % sušiny, alebo

o

kvasníc vo forme častíc, vo všeobecnosti granúl, ak sú kvasnice určené na
sušenie,

-

voliteľne riadené sušenie častíc kvasníc získaných vytláčaním v prúde horúceho
vzduchu napríklad fluidizáciou na získanie suchých kvasníc.

Krok sušenia je výhodne riadený rýchlym sušením v prítomnosti emulzifikátora.
Spomedzi emulzifikátorov, ktoré môžu byť použité v kroku sušenia, môže byť vybraný
sorbitan monostearát, použitý napríklad v koncentrácii približne 1,0 % (hmotnostných vo
vzťahu k hmotnosti suchých kvasníc).
Kvasinky podľa tohto vynálezu sú kvasinky, ktoré sú rezistentné voči toxickému médiu.
Kvasinky podľa vynálezu môžu byť použité v akejkoľvek možnej forme.
Napríklad vyššie definované kvasinky sú charakterizované tým, že sú vo forme kvasinkového
krému, stlačených kvasme, suchých kvasníc alebo zmrazených kvasme.
[0053] Tento vynález sa tiež týka použitia vyššie definovaných kvasiniek na výrobu alkoholu.
Výroba alkoholu je získaná alkoholovou fermentáciou.
Podmienky alkoholovej fermentácie závisia od typu požadovanej aplikácie, napríklad v
závislosti od toho, či fermentácia je typu výroby piva, výroby vína alebo destilácie.
[0054] Odborník v tejto oblasti dokáže určiť vhodné podmienky alkoholovej fermentácie.
Médium

alkoholovej

fermentácie

obsahuje

nasledujúce

prvky:

najmenej

jeden

fermentovateľný zdroj uhlíka, najmenej jeden zdroj dusíka, najmenej jeden zdroj síry,
najmenej jeden zdroj fosforu, najmenej jeden zdroj vitamínov a/alebo najmenej jeden zdroj
minerálov.
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Zdroj uhlíka je napríklad dodaný vo forme cukru, ktorý môže byť ihneď asimilovaný
kvasinkami, glycerolom, etanolom a/alebo ich zmesou.
Zdrojom uhlíka je výhodne cukor, ktorý môže byť okamžite asimilovaný kvasinkami, napríklad
jednoduchý cukor ako glukóza alebo fruktóza, alebo disacharid typu sacharózy a/alebo zmes
týchto cukrov.
Cukor môže byť dodaný vo forme glukózových sirupov a/alebo fruktózových sirupov a/alebo
škrobových hydrolyzátov a/alebo vo forme melasy a/alebo vo forme LS2 {zelený sirup z
druhej kryštalizácie cukru) a/alebo vo forme látky schopnej dodať cukry, ktoré môžu byť
asimilované kmeňom kvasiniek a/alebo vo forme ich zmesi.
Zdroj dusíka je napríklad dodaný vo forme síranu amónneho, hydroxidu amónneho,
hydrogénfosforečnanu amónneho, amoniaku, močoviny a/alebo ich kombinácie.
Zdroj síry je napríklad dodaný vo forme síranu amónneho, síranu horečnatého, kyseliny
sírovej a/alebo ich kombinácie.
Zdroj fosforu je napríklad dodaný vo forme kyseliny fosforečnej , fosforečnanu draselného,
hydrogénfosforečnanu

amonného,

dihydrogénfosforečnanu

amónneho

a/alebo

ich

kombinácie.
Zdroj vitamínov je napríklad dodaný vo forme melasy, kvasinkového hydrolyzátu, roztoku
čistých vitamínov alebo zmesi čistých vitamínov a/alebo ich kombinácie.
Zdroj vitamínov dodáva kvasinkám všetky vitamíny v množstvách najmenej ekvivalentných
množstvám doporučeným v referenčných prácach. Môžu sa kombinovať rôzne zdroje
vitamínov.
Zdroj minerálov je napríklad dodaný v forme melasy, zmesi minerálnych solí a/alebo ich
kombinácie.
Zdroj minerálov dodáva kvasinkám všetky makroprvky a stopové prvky v množstvách
najmenej ekvivalentných množstvám, ktoré sú doporučené v referenčných prácach. Môžu sa
kombinovať viaceré zdroje minerálov.
Jedna a tá istá látka môže dodávať viac rôznych prvkov.
[0055] Ako príklad, je možné uviesť podmienky alkoholovej fermentácie opísanej
v referenčnej knihe "Yeast Technology", 2. vydanie, 1991, G. Reed a T.W. Nagodawithana,
publikovanej autorom Van Nostrand Reinhold, ISBN 0-442-31892-8.
Konkrétne je tu opísané použitie vyššie definovaných kvasiniek na výrobu alkoholu
v toxickom fermentačnom médiu.
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[0056] Tu opísaný spôsob výroby alkoholu vo všeobecnosti zahrnuje krok fermentácie
najmenej jedných vyššie opísaných kvasiniek podľa vynálezu vo fermentačnom médiu.
Fermentačné médiu je médium, ako je definované vyššie.
[0057] Vyššie definovaný spôsob výroby alkoholu sa vyznačuje tým, že uvedené fermentačné
médium je toxické fermentačné médium.
[0058] Konkrétne, vyššie definovaný spôsob výroby alkoholu sa vyznačuje tým, že uvedené
toxické fermentačné médium obsahuje recyklovaná vodu a/alebo melasu.
Recyklovanou vodou je napríklad výpalok, voda z mokrého mletia zŕn, flegma z destilácie,
voda z kondenzácie fermentačných plynov, alebo voda získaná z koncentrácie výpalku.
Percento recyklovanej vody, výpalku a/alebo melasy v toxickom fermentačnom médiu závisí
od podmienok fermentácie.
Fermentačné médium obsahuje napríklad od 20 % do 40 % výpalku.
[0059] Vyššie definovaný spôsob výroby alkoholu vo všeobecnosti zahrnuje krok čiastočnej
alebo úplnej recyklácie fermentačného média.
Fermentačné médium môže byť recyklované kontinuálne alebo v rôznych časových
intervaloch počas fermentácie.
V kontinuálnom spôsobe výroby alkoholu s kaskádou fermentérov môže byť fermentačné
médium recyklované v prvej fermentačnej kadi alebo kadiach.
[0060] Tento vynález bude teraz ilustrovaný prostredníctvom nasledujúcich príkladov, ktoré
sú dané na ilustráciu a nie sú žiadnym spôsobom limitujúce.
Príklady opisujú konkrétne spôsob selekcie kmeňov kvasiniek podľa vynálezu, ktoré sú
rezistentné voči toxickému médiu a ich charakteristiky.

PRÍKLAD

1:

SELEKCIA

TOXICKÉMU MÉDIU

Materiály a metódy
1. Médium
[0061]

KMEŇOV

KVASINIEK

REZISTENTNÝCH

VOČI
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Médium YEG
Glukóza
20 g
Kvasinkový extrakt 5g
Agar
30 g
Voda
q.s. 1 1
Toxické výberové médium
(limitované cukrom)
Glukóza
150 g
Kvasinkový extrakt 5 g
4,70
(NH4)2HPO4
2,52 g
Kyselina octová
Octan sodný
2.08 g
Kyselina citrónová 11,40 g
Citrát sodný
13,50 g
Vitamíny
Minerálne soli
Voda
q.s. 1 kg
pH 4,5
Toxické syntetické aplikačné médium
(nelimitované cukrom)
Dextrin
307,3 g
Kvasinkový extrakt 5 g
KH2PO4
1g
Močovina
2,5 g
Kyselina citrónová 0,36 g
Citrát
0,53 g
Kyselina octová
5g
Vitamíny
Minerálne soli
Voda
q.s. 1 kg
pH 4,5

Netoxické výberové médium
(limitované cukrom)
Glukóza
150 g
Kvasinkový extrakt 5 g
(NH4)2HPO4
4,70
Kyselina citrónová 11,40 g
Citrát sodný
13,50 g
Vitamíny
Minerálne soli
Voda
q.s. 1 kg
pH 4,5

Netoxické výberové médium
(nelimitované cukrom)
Glukóza
300 g
Kvasinkový extrakt 5 g
KH2PO4
1g
Močovina
2,5 g
Kyselina citrónová 0,36 g
Citrát
0,53 g
Kyselina octová
2,50 g
Vitamíny
Minerálne soli
Voda
q.s. 1 kg
pH 5,5

+ amyloglukozidáza pridaná pri použití
Pred-kultivačné médium
100g
Sacharóza
Kvasinkový extrakt 20 g
Minerálne soli
Voda
q.s. 1 1

Sporulačné médium
Octan sodný
6,5 g
Agar
15 g
Voda
q.s. 1 1
pH 6.5
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[0062] Všetky použité médiá sú sterilizované.
2. Kríženie na získanie hybridov

[0063] Kmene kvasiniek sú sporulované v sporulačnom médiu počas 3 až 5 dní pri 30 °C.
Bunky kvasiniek sa získavajú v sterilnej vode. Potom sú štiepené s ß-glukanäzou pripravenou
okamžite v koncentrácii 20 mg/ml, počas 30 min, pri 30 °C a pri miešaní.
[0064] Kvasinkové kmene sú potom nanesené na agarové médium YEG. Spóry sú potom
rozdelené s použitím mikromanipulátora. Spóry sú kultivované pri 30 °C počas 2 dní.
[0065] Spóry rodičovských kmeňov sú zmiešané na agarovom médiu YEG. Hybridizácia sa
vykonáva počas 3 až 5 dní pri 30 °C. Zmesi sú potom nanesené na agarové médium YEG. Po
inkubácii počas 48 hod. pri 30 °C sa objavia kolónie a na týchto kolóniách sa vykonáva PCR
za účelom identifikácie hybridov (Huxley et al., 1990).

3. Fermentácia

[0066] Bunky kvasiniek sú pred-kultivované v IOml pred-kultivačného média nastaveného
na pH 4,7 počas 24 hod. pri 30 °C.
[0067] 2 ml tejto pred-kultúry sú inokulované v 200 ml pred-kultivačného média počas 20
hod. pri 26 °C s miešaním.
[0068] Bunky kvasiniek sú potom získané odstředěním počas 5 min. pri 4500 ot./min. a pri 4
°C. Bunky kvasiniek sú premyté studenou vodou a znovu odstredené v rovnakých
podmienkach. Bunky kvasiniek sú získané v 40 ml studenej vody. Získaná sušina sa meria.
[0069] Fermentácia sa vykonáva pri 32 °C bez prevzdušňovania a pri miešaní (95 ot./min.).
[0070] Fermentačné médium (toxické výberové médium alebo netoxické výberové médium)
je naočkované s 0,125 g kvasiniek (v ekvivalentoch sušiny) na kg média.

4. Meranie množstva vyrobeného alkoholu - priama metóda

[0071] Množstvo etanolu je stanovené yysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC)
(Shimadzu®) s použitím stĺpca Aminex HPX 87H (Biorad®), protónovej výmennej živice,
premytého s 5 mM roztoku kyseliny sírovej.

5. Hodnotenie množstva vyrobeného alkoholu - nepriama metóda
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[0072] Pretože množstvo vyrobeného alkoholu súvisí so stratou hmotnosti fermentačného
média, množstvo vyrobeného alkoholu je hodnotené na základe straty hmotnosti
fermentačného média. Po výpočte sa získa množstvo vyrobeného alkoholu (v g/kg
počiatočného média).

Výsledky

1. Kríženie

[0073] Niektoré kmene kvasiniek zo zbierky kultúr prihlasovateľa sú použité ako rodičovské
kmene na kríženie.

2. Pred-selekcia hybridov založená na maximálnom množstve vyrobeného alkoholu v
netoxickom výberovom médiu

[0074] Mimo hybridov získaných v kroku kríženia bolo potom testovaných 59 hybridov na
základe maximálnej koncentrácie vyrobeného alkoholu v netoxickom výberovom médiu, v
podmienkach, kde cukor nie je limitujúci.
[0075] Na obr. 1 je zobrazené množstvo vyrobeného alkoholu v netoxickom výberovom
médiu (v g/kg) na konci fermentácie pre 13 najlepších hybridov.
[0076] Konečné množstvo alkoholu vyrobeného hybridmi je porovnané s množstvom
vyrobeným referenčným kmeňom 1-4071 (označeným ako T na obr. 1).
[0077] Predvolené sú hybridy, u ktorých je maximálne množstvo vyrobeného alkoholu vyššie
ako alebo rovné 92 % množstva vyrobeného referenčným kmeňom 1-4071. Sú to hybridy 1,
2, 4, 8 a 11.

3. Selekcia hybridov založená na ich kinetike výroby alkoholu v toxickom výberovom médiu
v porovnaní s netoxickým výberovým médiom

[0078] Hybridy 1, 2, 4, a 8 sú potom testované na základe ich kinetiky výroby alkoholu v
toxickom výberovom médiu v porovnaní s netoxickým výberovým médiom. Výsledky sú
uvedené na obr. 2 pre hybridy 1, 2, 8 a 11.
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[0079] Pretože hybrid 4 má problém s rastom na toxickom výberovom médiu, nie je na obr. 2
zobrazený.
[0080] Hybrid 1 v jeho čase tmax, produkuje množstvo alkoholu v toxickom výberovom
médiu, ktoré je vyššie ako alebo rovné 90 % z množstva vyrobeného alkoholu v netoxickom
výberovom médiu.
[0081] Hybrid 2 v jeho čase Imax, produkuje množstvo alkoholu v toxickom výberovom
médiu, ktoré je vyššie ako alebo rovné 75 % z množstva vyrobeného alkoholu v netoxickom
výberovom médiu.
[0082] Hybrid 8 v jeho čase Imax, produkuje množstvo alkoholu v toxickom výberovom
médiu, ktoré je vyššie ako alebo rovné 70 % z množstva vyrobeného alkoholu v netoxickom
výberovom médiu.
[0083] Hybrid 11 v jeho čase tmax, produkuje množstvo alkoholu v toxickom výberovom
médiu, ktoré je vyššie ako alebo rovné 65 % z množstva vyrobeného alkoholu v netoxickom
výberovom médiu.
[0084] Na porovnanie, referenčný kmeň kvasiniek 1-4071 v jeho čase Imax, produkuje
množstvo alkoholu vo výberovom médiu, ktoré je rovné 60 % z množstva vyrobeného
alkoholu v netoxickom výberovom médiu.
[0085] Počas tohto kroku sú vybrané hybridy 1, 2, 8 and 11.

4. Selekcia hybridov založená na ich kinetike výroby alkoholu v toxickom výberovom médiu
vo vzťahu k referenčnému kmeňu 1-4071

[0086] Hybridy 1, 2, 8 a 11 sú potom testované pri fermentácii v toxickom výberovom médiu
vo vzťahu k referenčnému kmeňu kvasiniek 1-4071.
Na obrázku 3 je ukázané, že kinetika výroby alkoholu hybridov 1, 2 a 8 je rýchlejšia ako
kmeňa 1-4071.
Kinetika výroby alkoholu hybridu 11 je bližšia kinetike referenčného kmeňa 1-4071.
Okrem toho hybrid 1 produkuje množstvo alkoholu v čase tmax ref v toxickom výberovom
médiu, ktoré je zvýšené o najmenej 50 % vo vzťahu k množstvu vyrobeného alkoholu v čase
tmax ref kmeňom

kvasiniek s číslom 1-407 Iv tomto toxickom výberovom médiu.

Čo sa týka hybridu 2, tento produkuje množstvo alkoholu v tmaxref v toxickom výberovom
médiu, ktoré je zvýšené o najmenej 25 % vo vzťahu k množstvu alkoholu vyrobeného v čase
tmaxref kmeňom kvasiniek s číslom 1-4071 v tomto toxickom výberovom médiu.
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[0087] Čo sa týka hybridu 8, tento produkuje množstvo alkoholu v tmax ref v toxickom
výberovom médiu, ktoré je zvýšené o najmenej 20 % vo vzťahu k množstvu alkoholu
vyrobeného v čase Imax ref kmeňom kvasiniek s číslom 1-4071 v tomto toxickom výberovom
médiu.
[0088] Rezistencia hybridov 1, 2, 8 a 11 je potom testovaná v toxickom syntetickom
aplikačnom médiu, ktoré má vyššiu toxicitu spojenú s kyselinou octovou (5 g/kg pri pH 4,5)
a okrem toho má toxicitu spojenú s alkoholom, pretože cukor je pridaný v množstve, ktoré
nelimituje fermentáciu.
Cukor je dodaný vo forme dextrínov na zabránenie s cukrom súvisiacemu osmotickému
stresu. Ako je ukázané na obr. 4, iba kmene kvasiniek 1-4264 and 1-4265 ukázali kinetickú
výhodu vo vzťahu k referenčnému kmeňu kvasiniek 1-4071 v tomto toxickom syntetickom
aplikačnom médiu.
[0089] Na záver, hybridy 1 a 2 majú kinetickú výhodu vo vzťahu k referenčnému kmeňu I4071 počas výroby alkoholu v toxickom syntetickom výberovom médiu. Hybridy 1 a 2
zodpovedajú v danom poradí kmeňom kvasiniek 1-4264 a 1-4265 podľa vynálezu.

5. Izolácia klonov z kultúry kmeňa kvasiniek 1-4264

[0090] Kultúra kmeňa kvasiniek 1-4264 je kultivovaná v médiu YEG.
Kultúra je potom nanesená na misku. Je vybraných niekoľko klonov a hodnotená je ich
kinetika výroby alkoholu, ako aj maximálne množstvo vyrobeného alkoholu v netoxickom
výberovom médiu bez obmedzenia cukrom.
Získané výsledky týkajúce sa klonov A a C sú ukázané v tabuľke 1.

Tabuľka 1
Klon

KlonA
KlonC

Množstvo
vyrobeného alkoholu
v tmax v toxickom
médiu / netoxickom
médiu (obmedzené
cukrom)
99%
76%

Množstvo vyrobeného
alkoholu vo vzťahu ku
kmeňu 1-4071 Vtmax
v toxickom médiu
(obmedzené cukrom)
+ 15 %
-10 %

Maximálne množstvo
alkoholu vyrobeného
v netoxickom výberovom
médiu vo vzťahu ku
kmeňu 1-4071
(neobmedzené cukrom)
98,6 %
98,7 %
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[0091] Klony AaC majú maximálne množstvo vyrobeného alkoholu vyššie ako alebo rovné
95 % alkoholu vyrobeného referenčným kmeňom 1-4071 v netoxickom výberovom médiu,
v podmienkach, ktoré nie sú limitované cukrom.
Klon A v jeho čase tmax, produkuje množstvo alkoholu v toxickom výberovom médiu, ktoré je
vyššie ako alebo rovné 95 % z množstva alkoholu vyrobeného v netoxickom výberovom
médiu (obmedzené cukrom).
Klon C v jeho čase tmax, produkuje množstvo alkoholu v toxickom výberovom médiu, ktoré je
vyššie ako alebo rovné 72 % z množstva vyrobeného alkoholu v netoxickom výberovom
médiu (obmedzené cukrom).
Klony sú potom hodnotené pri fermentácii v toxickom výberovom médiu (limitované
cukrom) vo vzťahu k referenčnému kmeňu kvasiniek 1-4071.
Kinetika výroby alkoholu klonu A je rýchlejšia ako kmeňa 1-4071. Klon Atak produkuje
množstvo alkoholu v čase tmaxref v toxickom výberovom médiu, ktoré je zvýšené o najmenej
12 % vo vzťahu k množstvu alkoholu vyrobeného v čase Imax ref kmeňom kvasiniek s číslom I4071 v tomto toxickom výberovom médiu.
Klon A ukazuje skutočnú kinetickú výhodu vo vzťahu k referenčnému kmeňu 1-4071 počas
výroby alkoholu v toxickom syntetickom výberovom médiu.
Kinetika výroby alkoholu klonu Cje mierne nižšia ako má referenčný kmeň 1-4071.
Klon C produkuje množstvo alkoholu v čase tmaxref v toxickom výberovom médiu, ktoré je
vyššie ako alebo rovné 90 % množstva alkoholu vyrobeného v čase tmaxref kmeňom kvasiniek
s číslom 1-4071 v tomto toxickom výberovom médiu.
[0092] Klony AaCv danom poradí zodpovedajú kmeňom kvasiniek 1-4411 a 1-4412.
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PRÍKLAD 2: POUŽITIE KMEŇOV KVASINIEK PODĽA VYNÁLEZU V TOXICKOM
APLIKAČNOM MÉDIU

Materiály a metódy
1. Médium
[0093]
Médium B
- LS2 z cukrovej repy
373,1 g
- výpalok
572,9 g
- močovina
1,6 g
- MgSO4VH2O, 9,5%
0,1 g
- H3PO4, 75%
0,5 g
- hydrogénfluorid amónny, 3,5 % 1,4 g
- Voda
q.s. 1 kg
- počiatočné pH 5
Médium D
- trstinová melasa
315,2 g
- glukóza
68,4 g
- (NH4)2HPO4
4,7 g
- vitamíny
- voda
q.s. 1 kg
- počiatočné pH 5,3

Médium A
416,2 g
LS2 z cukrovej repy
výpalok
118,1 g
močovina
1,6 g
MgSO4VH2O, 9,5 %
0,1 g
H3PO4, 75 %
0,5 g
voda
q. s. 1 kg
počiatočné pH 5

-

Médium C
-

repná melasa
(NH4)2HPO4
vitamíny
voda
počiatočné pH 5,3

394,7 g
4,7 g
q. s. 1 kg

Médium E
*

LS2 z cukrovej repy
výpalok
močovina
(NH4)2HPO4
horčík a zinok
voda z procesu*
počiatočné pH 5

353,1 g
413,2 g
0,39 g
0,13 g
233,6 g

zmes obsahujúca vodu z čistiacich
kondenzáty zfermentácie a z destilácie

cyklov,

Médium A obsahuje 9 % necukrov (vo vzťahu k celkovej sušine média), necukry sú dodané
vo veľkej časti výpalkom.
Médium B obsahuje 9 % necukrov (vo vzťahu k celkovej sušine média), necukry sú dodané
vo veľkej časti výpalkom.
Médium C obsahuje 10,8 % necukrov (vo vzťahu k celkovej sušine média), necukry sú
dodané slabo rozpustenou repnou melasou (LS3).
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Médium D obsahuje 10,8 % necukrov (vo vzťahu k celkovej sušine média), necukry sú
dodané slabo rozpustenou trstinovou melasou (LS3).
Médium E obsahuje 11 % necukrov (vo vzťahu k celkovej sušine média), necukry sú dodané
vo veľkej časti výpalkom.

2. Fermentácia a meranie alkoholu

[0094] Podmienky fermentácie sú rovnaké ako v príklade 1, s výnimkou, že fermentačné
médium obsahuje cukor v nelimitujúcom množstve.
[0095] Množstvo vyrobeného alkoholu je merané na základe straty hmotnosti, ako je
podrobnejšie uvedené v príklade 1.

Výsledky

[0096] Vybrané hybridy 1 a 2 zodpovedajúce v danom poradí kmeňom kvasiniek 1-4264 a I4265 sú potom testované v toxickom aplikačnom médiu.
[0097] Testované toxické aplikačné médiá sú nasledujúce:

- médiá AaB obsahujúce veľké množstvo výpalku, a
- médiá CaD obsahujúce slabo rozpustenú melasu z cukrovej repy a cukrovej trstiny.

[0098] Klony AaC zodpovedajúce v danom poradí kmeňom kvasiniek 1-4411 a 1-4412, sú
testované v toxickom aplikačnom médiu E.
[0099] Obr. 5 až 8 ukazujú kinetiku výroby alkoholu kmeňmi kvasiniek 1-4264 a 1-4265
podľa vynálezu a referenčného kmeňa 1-4071 v médiách A, B, C a D.
[0100] Obr. 9 ukazuje kinetiku výroby alkoholu kmeňmi kvasiniek 1-4411 a 1-4412
a referenčným kmeňom 1-4071 v toxickom aplikačnom médiu E.
[0101] Ako je ukázané na obr. 5, kinetika výroby alkoholu kmeňmi kvasiniek 1-4264 a 1-4265
podľa vynálezu je rýchlejšia ako referenčným kmeňom 1-4071 po 20 hod. fermentácie.
Rozdiel medzi množstvom alkoholu vyrobeného hybridmi a množstvom alkoholu vyrobeným
referenčným kmeňom je zvýraznený od 20 hod. po koniec fermentácie.
[0102] Ako je ukázané na obr. 6, kinetika výroby alkoholu kmeňmi kvasiniek 1-4264 a 1-4265
je rýchlejšia ako referenčným kmeňom 1-4071, po 20 hod. fermentácie resp. po 30 hodinách
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fermentácie. Fáza oneskorenia kmeňa 1-4264 je veľmi krátka v porovnaní s ďalšími 2
kmeňmi. Rozdiel medzi množstvom alkoholu vyrobeného hybridmi a množstvom alkoholu
vyrobeným referenčným kmeňom je zvýraznený od 20 hod. resp. od 30. hod. po koniec
fermentácie.
[0103] Ako je ukázané na obr. 7 a 8, kinetika výroby alkoholu kmeňmi kvasiniek 1-4264 a I4265 je v priebehu fermentácie rýchlejšia ako referenčným kmeňom 1-4071.
[0104] Ako je ukázané na obr. 9, kinetika výroby alkoholu kmeňmi kvasiniek 1-4411 and I4412 je v priebehu fermentácie v aplikačnom médiu E rýchlejšia ako referenčným kmeňom I4071.
[0105] Na záver, referenčný kmeň 1-4071 je viac postihnutý toxicitou testovaných
aplikačných médií ako kmene kvasiniek 1-4264,1-4265,1-4411 a 1-4412 podľa vynálezu.
[0106] Kmene kvasiniek 1-4264,1-4265,1-4411 a 1-4412 podľa vynálezu poskytujú kinetickú
výhodu pri výrobe alkoholu v toxických médiách.
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Patentové nároky

1. Spôsob selekcie kmeňa kvasiniek, ktorý j e rezistentný voči toxickému médiu, zahrnujúci:

-

krok pred-výberu najmenej jedného kmeňa kvasiniek, u ktorého maximálne vyrobené
množstvo alkoholu v netoxickom výberovom médiu v podmienkach nelimitovaných
cukrom je vyššie ako alebo rovné 92 % z maximálneho množstva vyrobeného
alkoholu v netoxickom výberovom médiu referenčným kmeňom uloženým 4.
septembra 2008 v CNCM [Francúzska národná zbierka kultúr mikroorganizmov] pod
číslom 1-4071,

-

krok fermentácie v toxickom výberovom médiu a v netoxickom výberovom médiu
najmenej jedného pred-vybraného kmeňa kvasiniek,

počiatočné zloženie toxického výberového média je počiatočné zloženie
netoxického výberového média, do ktorého bola pridaná najmenej jedna
neionizovaná organická kyselina vybraná z kyseliny octovej, kyseliny mliečnej,
kyseliny mravčej, kyseliny levulínovej alebo ich zmesi, a
cukor je limitujúcim faktorom fermentácie v toxickom výberovom médiu a v
netoxickom výberovom médiu,
kde koncentrácia neionizovanej organickej kyseliny v toxickom výberovom médiu
je koncentrácia, ktorá vedie k zníženiu množstva vyrobeného alkoholu v čase tmax
ref referenčným kmeňom s číslom 1-4071 o 25 % až 75 %, výhodne k zníženiu o 40
% až 75 %, vo vzťahu k maximálnemu množstvu alkoholu vyrobeného uvedeným
referenčným kmeňom s číslom 1-4071 v čase Imax ref v netoxickom výberovom
médiu, kde čas

tmax ref

je čas, v ktorom je dosiahnuté maximálne množstvo

alkoholu vyrobeného uvedeným referenčným kmeňom s číslom 1-407 Iv
netoxickom výberovom médiu,

-

krok selekcie najmenej jedného kmeňa kvasiniek, u ktorého množstvo alkoholu
vyrobeného v čase tmax v toxickom výberovom médiu je vyššie ako alebo rovné 65 %
z množstva alkoholu vyrobeného v čase tmax uvedeným kmeňom v netoxickom
výberovom médiu, kde čas tmax je čas, v ktorom je dosiahnuté maximálne množstvo
alkoholu vyrobeného uvedeným kmeňom kvasiniek v netoxickom výberom médiu, a

Document number: E025279; Page: 32
32

-

-

-

dodatočný krok selekcie najmenej jedného kmeňa kvasiniek, u ktorého množstvo
alkoholu vyrobeného v čase tmax v uvedenom toxickom výberovom médiu je vyššie
ako množstvo alkoholu vyrobeného v čase Imax referenčným kmeňom kvasiniek s
číslom 1-4071 v uvedenom rovnakom toxickom výberovom médiu.

2. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že toxické výberové médium a netoxické
výberové médium sú syntetické médiá.
3. Kmeň kvasiniek získaný spôsobom podľa nároku 1 alebo nároku 2 a vybraný z kmeňa
Saccharomyces cerevisiae uloženého v CNCM pod číslom 1-4264, kmeňa Saccharomyces
cerevisiae

uloženého v CNCM pod číslom 1-4265, kmeňa Saccharomyces cerevisiae

uloženého v CNCM pod číslom 1-4411 a kmeňa Saccharomyces cerevisiae uloženého v
CNCM pod číslom 1-4412.

4. Kvasinky získané kultiváciou kmeňa kvasiniek podľa nároku 3.

5. Použitie kvasiniek podľa nároku 4, na výrobu alkoholu.

6. Spôsob výroby alkoholu zahrnujúci krok fermentácie najmenej jedných kvasiniek podľa
nároku 4 vo fermentačnom médiu.

7. Spôsob podľa nároku 6, vyznačujúci sa tým, že uvedené fermentačné médium je toxické
fermentačné médium.

8. Spôsob podľa nároku 7, vyznačujúci sa tým, že uvedené toxické fermentačné médium
obsahuje recyklovanú vodu a/alebo melasu.

9. Spôsob podľa nároku 6 alebo nároku 7, zahrnujúci krok čiastočnej alebo úplnej recyklácie
fermentačného média.
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