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Introducció
Els fongs són organismes eucariotes ubics que des de sempre han estat
interaccionant amb els humans , ja sigui com a causants de malalties o formant
part de la nostre dieta. A més a més, s’han trobat evidències que des de
l’antiguitat han estat fets servir en processos biotecnològics com ara la
producció de vi a l’antiga Roma o altres productes fermentats a l’Antiga
Babilònia i a Amèrica [6].

Avui en dia, gràcies a la revolució tecnològica i l’avanç en la investigació, s’han
descrit més acuradament els processos en els que hi són involucrats, sent
capaços d’optimitzar les formes de producció alimentaria tradicionals i a també
s’han descrit noves possibles aplicacions com la producció de bioetanol [7] o a
la síntesis de proteïnes recombinants [9].

L’objectiu d’aquest treball és abocar una mica de llum sobre els principals usos
que presenta l’ordre de les Saccharomycetals, que inclou un grup monofilètic
que comprèn aproximadament 1000 espècies conegudes [2], i veure si avui en
dia estan esteses les seves aplicacions industrials.

Ashbya gossypii
Ashbya gossypii és un fong que creix exclusivament de forma filamentosa i que
presenta un cicle asexual (per gemmació) i un miceli cenocític multinucleat
[23].

L’aplicació principal d’aquesta Saccharomicetal és la producció de la vitamina
B2 (o Riboflavina), producte que és utilitzat com a suplement alimentari, tant
per humans com per la indústria ramadera. És un conegut precursor de
coenzims degut a la seva capacitat redox, jugant així un paper important en la
respiració mitocondrial i en el metabolisme [10].

Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces cerevisiae (Figura 3) és el microorganisme
eucariota més estudiat, i un dels que han jugat un paper més
important en la historia de l’ésser humà [6].
El gènere Saccharomyces inclou les espècies i soques de llevats
més utilitzades en el camp de l’alimentació (Figures 1 i 2), i és
responsable directe en la producció de vi, cervesa, sake, sidra i pa
[6].

A més a més, s’estan descrivint noves
aplicacions com ara la producció de

Impacte de la cervesa als Estats Units d’Amèrica (2009)

Sector Feines
Contribució (bilions de 

dòlars)

Cerveseries 42947 35.1

Ventes al majorista 95399 16.0

Venta al minorista 888433 36.0

Altres 858396 66.9

Feines totals / 

Contribució
1885175 198.2

Impostos - 41.4

2008 US Market Cervesa Vi Licors 

Total de ventes 

(milions)
99.345 27.215 61.120

Ventes per càpita ($) 456 125 280

Figura 1: Impacte de la cervesa a USA (2009) [4]. 

Figura 2. Ventes de cervesa, vi i licors als Estats Units al 2008 [4]. 

respiració mitocondrial i en el metabolisme [10].
Per aquests motius, la producció d’aquesta vitamina ha anat guanyant pes en el
mercat, on fa 30 anys era de 1.25 x 106 Kg per any i principalment per síntesis
química i avui en dia equival a 3000 tones per any, de les quals 2500 es
sintetitzen mitjançant la via fermentativa, que és més ecològica i rendible
energèticament [3].

aplicacions com ara la producció de
bioetanol (Figura 4) o l’ús com a
probiòtic [8], que tot i no ser gaire
usades avui en dia, es creu que en
un poden tenir un rellevant [5].

Candida rugosa
Candida spp. és un gènere de llevats Saccharomicetals molt conegut per la
seva rellevància clínica, ja que tot i presentar espècies comensals, és un
gènere que conté moltes d’oportunistes que poden donar problemes clínics.
No obstant, també s’han trobat aplicacions biotecnològiques per algunes
espècies del gènere, entre les quals s’ha de destacar el paper de Candida

rugosa [1].

Aquesta Saccharomicetal és pseudofilamentosa, unicel·lular i presenta
reproducció asexual. La seva característica més distintiva, biotecnològicament
parlant, és el fet que és un dels microorganismes que posseeix una major
capacitat per produir lipases i s’ha vist que aquestes, conegudes com CRL,
poden presentar diverses isoformes amb una gran varietat de característiques
catalítiques. Les aplicacions biotecnològiques per aquests enzims són molt
útils en diverses indústries com ara la indústria farmacèutica, l’alimentària i la
química [1].

Conclusions
Els objectius principals previs a aquest treball, han estat veure si
aquest grup taxonòmic tenia aplicacions biotecnològiques
importants, associar-les a cada espècie, determinar la influència
que tenen avui en dia en la indústria i mirar quin paper poden
tenir en un futur.
Així doncs s’ha vist que efectivament, les Saccharomicotines són
un grup de fongs que disposa d’un número significatiu d’espècies
amb capacitats biotecnològiques importants i amb un ampli
ventall d’aplicacions, les quals passen des de processos molt
utilitzats avui en dia i al llarg de l’historia, fins a d’altres menys
estesos però amb un paper important en el futur.
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Figura 3: Cèl·lules de  S.cerevisiae.

Figura 4: Costs actuals i estimats (2030) del Figura 4: Costs actuals i estimats (2030) del bioetanolbioetanol vsvs la gasolina convencional [6]. la gasolina convencional [6]. 


