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Mikrobiálna produkcia etanolu



Etanol

• Vyrába sa z prírodných surovín obsahujúcich 
jednoduché a zložité sacharidy ich fermentáciou, a 
degradáciou až na etanol

• Dôležitým prvkom je obnoviteľnosť zdrojov na 
výrobu etanol, v poslednej dobe etanol ako paliva

• V mikrobiológii  je fermentácia definovaná ako 
metabolický proces vedúci ku generovaniu ATP a v 
ktorých degradačné produkty organických zložiek 
slúžia ako donory vodíkov, rovnako tiež akceptory
vodíkov

„Fermentácia je život bez kyslíka.“
Louis Pasteur



Etanol

• Dlhá tradícia vo fermentácii – pivo, víno

• Je dôležitý pre použitie ako paliva, rovnako tiež 
ako štartovacia zložka rôznych odvetví 
priemyslu, pre výrobu chemikálií, ako sú 
kyselina octová, acetaldehyd, butanol, etylén a i.

• Etanol ako palivo horí čistejšie a efektívnejšia 
ako nafta alebo benzín

• Najväčší producenti alkoholu ako paliva sú: 
Brazília, US



Fermentovateľný disacharid-sacharóza

Sacharóza (glukóza-α-1,2-fruktóza) 

• získavaná je z cukrovej repy a cukrovej trstiny

• Výťažnosť (20 % sacharózy), zvyšok voda (75 %), 
celulóza (5 %) a 1 % anorganické látky

• Pred fermentáciou je potrebné repu alebo trstinu 
dobre rozmelniť 

• Kvasinky (Saccharomyces cerevisiae) –
produkujú invertázu, tá oddelí glukózu od 
fruktózy





Biochemizmus tvorby etanolu

Enzýmy v procese tvorby 
etanolu u S. cerevisiae

HK – hexokináza
PGI – fosfoglukóza izomeráza
PFK – fosfofruktokináza-1
FBPA – fruktóza bisfosfát aldoláza
TPI – triózafosfát izomeráza
GAPDH – glyceraldehyd 3-fosfát 
dehydrogenáza
PGK – fosfoglycerát kináza
PGM – fosfoglycerát mutáza
ENO – enoláza
PYK – pyruvát kináza
PDC – pyruvát dehydrogenázový
komplex
ADH – alkohol dehydrogenáza



Fermentovateľný polysacharid - škrob

• Kukuričný škrob – najčastejšie používaný

• Obsahuje vo vode rozpustnú frakciu – amylózu
(20 %) a vo vode nerozpustnú frakciu –
amylopektín (80 %)

• Postup: mlietie kukurice, pridanie vody, roztok 
sa zahrieva aby bol škrob prístupný enzýmom

• Pridáva sa termostabilná α-amyláza na 
stekutenie škrobu, neskôr sa pridá glukoamyláza
pre sacharifikáciu, hydrolýza škrobu na glukózu  



Výrobný proces tvorby etanolu 



Procesy tvorby fermentovateľných

sacharidov - celulóza
• Celulóza je zložka lignocelulózy – musí sa však ošetriť 

teplom a vysokým tlakom, až po ošetrení je celulóza 
prístupná enzýmom

• Lignocelulóza sa musí separovať na celulózu a lignín –
existujú dve cesty:

1. Lignín je extrahovaný vo vysokom výťažku metanolom
alebo rozpustený v NaOH pred degradáciou celulózy

2. Celulóza je konvertovaná pomocou hydrolytických 
enzýmov na glukózu, lignín je nerozpustný a je 
separovaný filtráciou, glukóza je fermentovaná na 
alkohol

• Celulolytické enzýmy sa získavajú z Trichoderma reesei



MO využívané na etanolové kvasenie

Kvasinky – Saccharomyces cerevisiae, S. 
carlsbergensis, S. rouxii, Kluyveromyces fragilis, 
K. lactis, Candida pseudotropicalis, C. tropicalis, 

Baktérie – Zymomonas mobilis, Clostridium
thermocellum, C. thermohydrosulfuricum, 
Thermoanaerobium brocki, Thermobacteroides
acetoethylicus



Fermentácia sacharidov

• Na fermentáciu je možné využiť jednoduché 
cukry z prvého kroku procesu tvorby 
fermentovateľných cukrov

• Na fermentáciu sa používajú kvasinky a baktérie

• Zväčša sa však využíva rod Saccharomyces, 
pretože má najvhodnejšie adaptácie na výrobu 
etanolu ako sú substrátové rozpätie, tolerancia 
voči etanolu



Substrátové rozpätie

• Existujú isté obmedzenia pri používaní kvasiniek 
ako fermentujúcich MO, limitujúcou veličinou je 
práve substrát

• Kvasinky nedokážu fermentovať oligosacharidy, 
ktoré sa formujú počas hydrolýzy škrobu –
vyžadujú prídavok glukoamyláz na kompletné 
rozloženie škrobu

• Preto je hľadanie ciest použitia viacerých 
substrátov jednou z hlavných oblastí záujmu 
vedcov pri fermentácii



Substrátové rozpätie

• Kvasinky vedia rozkladať viacero cukrov ako sacharózu a 
maltózu

• Buď disacharidy rozložia mimo bunku, alebo monosacharidy
a disacharidy transportujú cez bunkovú stenu a rozložia 
intracelulárne pomocou enzýmov

• Glukóza je preferovaný sacharid, ak je prítomná v substráte 
enzým permeáza na rozklad maltózy sa neprodukuje

• Saccharomyces cereviseae je najpoužívanejšou kvasinkou vo 
fermentačnom priemysle pri výrobe etanolu, konvertuje 
glukózu glykolytickým metabolizmom za vysokej produkcie 
etanolu a CO2

• 2 molekuly ATP sa tvoria z jedného molu glukózy, ktoré 
kvasinky používajú pre svoj rast

• Výťažok etanolu je 90 – 95 %



Utilizácia substrátu

• Platí pri nich rovnica ustanovená Gay-Lussacom z r. 
1810 pre fermentáciu glukózy

C6H12O6 2C2H5OH  +  2CO2

180g                       92g              88g
• Z tejto rovnice je vypočítané, že 51,1 % je alkohol
• Platí však, že časť C je potrebná pre tvorbu nových 

buniek, kde asi na 1 mol glukózy je 10 g suchej váhy 
kvasiniek, na 2 mol = 20 g, tzn. že asi 50 % je uhlík v 
telách kvasiniek

• Obsah C v glukóze je asi 40 %, tzn. že 25 g glukózy je 
potrebných na 10 g bunkového uhlíka

• Takže reálny výťažok je 86 % alkoholu



Utilizácia substrátu

• Okrem etanolu produkujú kvasinky na každých 100g 
EtOH aj 5g glycerolu, čo je odpoveď na vysoký 
osmotický tlak vo fermentore

• Rovnako vznikajú amyl a butyl alkoholy ako 
degredačné produkty aminokyselín, tvoria asi 0,5 % 
ak sa jedná o substrát škrobového charakteru

• Kvasinky sú ovplyvnené aj pH – rozmedzie od 4 do 
6, ak je pH 5, vznikajú podmienky pre lactobacilli –
tie tvoria z glukózy kys. mliečnu, acetát a tiež aj 
alkohol

• Udržiava sa preto pH pod 5, pridaním malého 
množstva kyselín 



Tolerancia na alkohol

• Alkohol je pre kvasinky toxický v rozmedzí 

od 8 % - 18 %

• Záleží však od kmeňa a druhu

• 11 % etanolu zastaví proces fermentácie úplne



Efekt etanolu na bunku

• Etanol preniká cez bunkovú membránu bez bariér, 
bez potreby špecifických prenášačov

• Výsledkom je rovnaká koncentrácia EtOH vo vnútri 
ako mimo bunku

• Zvyšovanie koncentrácie vo vnútri bunky narušuje 
komplexy membrány lipid-lipid a lipid-proteínové, 
zvyšuje sa pórovitosť membrány a uniká čoraz viac 
malých molekúl

• U niektorých kvasiniek už pri konc. 4 % dochádza k 
50% poklesu utilizácie cukrov, prechodu íonov a 
aminokyselín



Rezistencia voči etanolu

• Niektoré kvasinky sú viac odolné voči etanolu

• Zapríčiňuje to hydrokarbónový reťazec v 
lipidových molekulách membrány

• V iných prípadoch je pórovitosť membrány 
minimalizovaná obsahom sterolov, ktoré znižijú
nešpecifickú permeabilitu fosfolipidovej 
dvojvrstvy



Teplota 

• Fermentácia – exotermická reakcia

• Teplota by mala byť vyššia ako 20 °C

• S každými 5 °C sa zvyšujú straty etanolu 
odparovaním o 1,5 %

• Optimálna teplota je okolo 35 °C


