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Anotace 

Předložená práce prezentuje fenotypovou variabilitu bakteriálního rodu 

Pseudomonas se zaměřením na problematiku znečištění životního prostředí kovy. První 

část je zaměřena na obecnou charakteristiku rodu, která je v následující kapitole rozšířena 

o praktický význam bakterií tohoto rodu v rámci remediací a fytoremediací kovových 

polutantů včetně charakteristiky znečišťujících kovů. V další části práce jsou popsány 

metody zjišťování fenotypových vlastností bakterií a jsou srovnány s jinými metodami 

identifikace mikroorganizmů. V poslední teoretické části této práce jsou podrobně 

charakterizovány bakteriální druhy, které byly použity v experimentální části. 

Experimentální část je zaměřena především na maximální toleranční koncentrace 

vybraných bakteriálních druhů izolovaných ze znečištěných lokalit vůči vybraným 

bivalentním iontům kovů. 
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Summary 

The presented work describes phenotypic variability of the bacterial genus 

Pseudomonas focusing on the issue of environmental pollution by metals. The first part 

discusses the general characteristics of the genus, which is expanded in the next chapter to 

describe the role of bacteria of genus within the remediation and phytoremediation of 

metal pollutants, including the characteristics of pollutant metals. The next section 

describes the methods for detecting phenotypic properties of bacteria and are compared 

with other methods of identification of microorganisms. In recent theoretical part of this 

work are characterized in detail bacterial species that were used in the experimental 

section. The experimental part is focused on maximum tolerance concentration of selected 

bacterial species isolated from contaminated sites to selected bivalent metal ions. 

Key words: 

Pseudomonas, heavy metals, toxic metals, MIC, MTC, phytoremediation, 

bioavailability, biochemical assays, phenotyping. 
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Seznam použitých zkratek 

MIC minimální inhibiční koncentrace 

MTC maximální toleranční koncentrace 

G + C guanin + cytosin 

PCB polychlorované bifenyly 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

RNA ribonukleová kyselina 

P. Pseudomonas 

sp. species 

ACC kyselina 1-aminocyklopropan-1-karboxylová 

ACCD 1-aminocyklopropan-1-karboxylát deamináza 

IAA kyselina indolyl-3-octová 

PGPR rhizobakterie podporující růst rostlin 

ELISA enzyme-linked immunosorbent assay 

PCR polymerázová řetězová reakce 

PAA polyallylamin 

TSM trypton soya medium 

TSA trypton soya agar 
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1. Úvod a cíl práce 

Mikroorganizmy a jejich společenstva jsou všudypřítomné a také velmi 

přizpůsobivé, jsou jednou z nejdůležitějších složek biosféry. Mnoho druhů 

mikroorganizmů má natolik versatilní metabolismus, že jsou schopné degradovat i velice 

odolné organické polutanty nebo hrát významnou roli při remediacích a fytoremediacích 

znečištění toxickými kovy. Věřím, že v budoucnu budou tyto technologie rovnocennými 

alternativami technologiím konvenčním, jelikož už nyní je známo, že jsou levné, 

neinvazivní a účinné. 

Pro plnohodnotné využití bakteriálních biotechnologických vlastnotí je nezbytná 

jejich dokonalá fenotypizace a znalost jejich biochemických pochodů. Zjištěním daných 

fenotypových vlastnotí u izolovaného kmene a jejich porovnáním je možné kmen 

taxonomicky zařadit ke konkrétnímu bakteriálnímu druhu. Pro identifikaci 

mikroorganizmů se dnes používá velké množství detekčních, biochemických či 

genetických metod. 

Cílem předložené práce je ověřit základní fenotypové vlastnosti včetně hodnot 

maximální toleranční koncentrace (MTC) a minimální inhibiční koncentrac (MIC) u 

vybraných kmenů pseudomonád, které byly izolovány z lokalit silně znečištěných těžkými 

kovy, a zjištěné hodnoty porovnat s jinými dostupnými výsledky, například s hodnotami 

kmenů, které nebyly přizpůsobeny k takto znečištěnému prostředí. Takovým přístupem 

získáme představu o míře možné adaptace bakterií k toxickým kovům a tím i o možném 

využití těchto izolátů v dalších biotechnologiích.  

Mnoho druhů pseudomonád patří mezi bakterie podporující růst rostlin a tak 

mohou být tyto adaptované kmeny potenciálně účinné i při omezování znečištění těžkými 

kovy fytoremediačními metodami. Pseudomonády patří mezi bakterie, které jsou velmi 

účinné při cílené biodegradaci organického znečištění, a protože na mnoha průmyslově 

znečištěných místech se organické znečištění vyskytuje právě se znečištěním toxickými 

kovy, adaptované kmeny zde mohou najít potenciální uplatnění. 
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2. Charakteristika bakteriálního rodu Pseudomonas 

Bakteriální rod Pseudomonas je vlastnostmi svých zástupců velice rozmanitý 

s velkým biotechnologickým potenciálem. Jsou to bakterie s vysokou odolností a 

přizpůsobivostí na změny prostředí, tedy ideální objekty pro výzkum jejich možného 

biotechnologického využití. Díky svému přizpůsobivému metabolizmu jsou schopny 

využívat velké množství organických i anorganických sloučenin [2]. Obsah G + C se u 

těchto bakterií pohybuje mezi 58 až 70 %, což dokládá jejich vysokou variabilitu také na 

genové úrovni [3]. 

Pseudomonády jsou kosmopolitní a jsou zastoupeny v mnoha složkách biosféry – 

ve vodě, v půdě, na rostlinstvu (fylosféra i rhizosféra), na liské kůži, ve stolici, na površích 

v lidských obydlích a byly už prokázány i v ropě. Za příznivých podmínek v podobě 

dostatku kyslíku, organických látek, neutrálního pH a ideální teploty mohou tvořit až 

majoritu mikrobiální flóry daného stanoviště [3, 4, 5]. 

Z morfologického hlediska se jedná o gramnegativní tyčinkovité bakterie (0,5 –

 1 x 1,5 – 5 µm), u kterých se může objevit i mírné zakřivení. Vyskytují se buď 

samostatně, či v krátkých řetízcích popř. svazečcích. Netvoří spory a jsou pohyblivé díky 

jednomu až několika polárním bičíkům [2, 6, 7]. Při růstu na tuhém médiu byly u 

některých druhů také pozorovány kratší postranní bičíky, jejichž funkce je pravděpodobně 

pomocná při seskupování bakterií v koloniích při růstu na pevném povrchu. U tohoto rodu 

se vyskytují také fimbrie, obecně nápomocné při adhezi bakterií k povrchu. U druhů 

P. cepacia, P. fragi jsou ve formě peritrichální, u druhů P. aeruginosa, P. testosteroni, 

P. alcaligenes ve formě polární a u druhů jako P. fluorescens či P. putida nebyly 

zaznamenány vůbec [3]. 

Po fyziologické stránce jsou to mezofilní chemoorganotrofní striktně aerobní 

bakterie, některé druhy jsou výjimečně schopny růst také anaerobně, v tomto případě je 

místo kyslíku konečným akceptorem elektronů nitrátová skupina. Při ojedinělé fakultativní 

chemolitotrofii slouží jako zdroj energie vodík či oxid uhličitý [6]. 

Zajímavou vlastností pseudomonád je tvorba různých pigmentů. 

U fluorescentních druhů pseudomonád (P. aeruginosa, P. putida, P. fluorescens, 

P. syringae) je to především fluorescentní modro-zelený pigment pyoverdin (neboli 

fluorescein), jehož produkce je podmíněna zejména nízkým obsahem železa v médiu, kde 
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hraje roli sideroforu a váže pro buňku z okolí ionty železa. Dalšími fluorescentními 

pigmenty jsou pteridinové deriváty (P. putida) či antibiotika fluopsin C, fluopsin F 

(P. fluorescens). Jinými prokázanými pigmenty pseudomonád jsou fenazinové pigmenty 

(například modrý pyocyanin), které jsou produkovány také nefluorescentními druhy. Jsou 

méně rozpustné než fluorescentní pigmenty, v některých případech natolik, že pigment 

krystalizuje kolem kolonií. Některé druhy pseudomonád (P. stutzeri) však neprodukují 

pigmenty žádné (tento druh má své červeno-hnědavé zabarvení jen díky obsahu 

cytochromu c v buňce) [3, 8]. 

Fluorescentní pseudomonády patří do skupiny bakterií, které svými sekundárními 

metabolity (antibiotika, siderofory) mohou ovlivnit projevy půdních fytopatogenů 

v rhizosféře rostlin. Fluorescentní pyoverdiny, sloužící fluorescentním pseudomonádám 

jako siderofory, mohou ve rhizosféře rostlin bránit rozvoji různých fytopatogenů 

(především hub) tím, že využívají veškeré železo potřebné pro jejich životní pochody, 

germinace spor či růst hyf. Účinnost je závislá na druhu rostliny, fytopatogenu i 

konkrétním typu fluorescentní pseudomonády [65]. 
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3. Význam kmene Pseudomonas v environmentálních 

biotechnologiích 

Bakterie rodu Pseudomonas mají velké využití v environmentálních 

biotechnologiích díky svým schopnostem degradovat širokou škálu organických polutantů 

včetně mnoha velmi odolných látek (např. PCB). Znečištění toxickými kovy však 

představuje zcela jiný environmentální problém, jelikož tyto látky nelze degradovat na 

neškodné produkty, ale lze je pouze přemístit z jedné formy do jiné, případně ovlivnit 

jejich mobilitu změnou jejich komplexu. Tyto látky se vyznačují také tendencí akumulace 

v živých soustavách. Ukazuje se, že pseudomonády mohou mít také široké využití v oblasti 

odstraňování či detoxifikace toxických kovů z životního prostředí a jeho složek. 

3.1 Charakteristika environmentálně problémových kovů 

Těžké kovy se obecně liší od ostatních tím, že mají hustotu vyšší než 5 g/cm3. 

Z hlediska jejich vztahu k člověku jsou kovy rozdělovány do tří skupin: esenciální lehké 

kovy (Na, K, Ca, Mg), esenciální potenciálně toxické těžké kovy (Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Mo, 

Cr(III), Se, Ni) a toxické těžké kovy (Cd, As, Pb, Hg, Cr(VI), Ni). Toto rozdělení 

nevychází z reálného obsahu kovů v konkrétním ekosystému, proto každý kov lze 

považovat za toxický, je-li překročena jistá limitní koncentrace [14, 15, 82]. 

Esenciální lehké kovy jsou nezbytné pro biologický růst. Ze všech kovů je obsah 

těchto kovů v lidském těle nejvyšší. Draslík je také nepostradatelný pro růst rostlin. 

Nedostatek stejně jako nadbytek těchto prvků sebou nese poruchy zdraví [82]. 

Esenciální potenciálně toxické těžké kovy jsou rovněž nepostradatelné živými 

organizmy, hrají významnou roli v aktivaci enzymů (Mn, Co), pro správnou funkci 

některách enzymů lidského těla je také nezbytná měď a zinek, mangan se podílí na tvorbě 

DNA a RNA, železo je součástí oxygen-transportního proteinu, měď je nepostradatelná při 

produkci hemoglobinu, pokusy na potkanech dokonce prokázaly příznivý účinek 

trojmocného chromu na metabolizmus glukózy, selen dokáže neutralizovat volné radikály 

v těle, je dobrý pro růst a prevenci nemocí. Všechny tyto prvky jsou v malém množství pro 

život nezbytné, snadno se ale mohou stát velmi toxickými, pokud dojde k přijetí vysokých 

koncentrací organizmem. Uvádí se, že toxické dávky jsou ty, které 40 krát překročí 

normální potřebné množství tohoto kovu [82]. 
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Toxické těžké kovy jsou neesenciální a tedy pro živé organizmy nepotřebné. 

Nadměrná expozice těmto prvkům může způsobit poruchy nervového původu, duševní 

poruchy, poruchy složení krve, poškození ledvin, plic, jater i ostatních orgánů. Chronická 

expozice toxickým těžkým kovům způsobuje různé druhy rakoviny, Parkinsonovu 

chorobu, svalovou dystrofii, sklerózu či Alzheimerovu nemoc [82]. 

Mezi zdroje toxických a potenciálně toxických kovů patří jejich přirozených 

výskyt v geologickém prostředí, který je doprovázen kontaminací okolní půdy i podzemní 

vody. Kontaminace se z těchto zdrojů může šířit také erozním vznikem jemných písků a 

kyselými dešti. Zdroji těchto kovů jsou také spalovací a průmyslové procesy i odpad, 

například detergenty obsažené v odpadní vodě mohou obsahovat stopy Fe, Mg, Cr, Cu či 

Sr. Také špatně zabezpečené skládky tuhého odpadu mohou pro životní prostředí 

představovat významný zdroj nejen toxických těžkých kovů. Důležitým zdrojem znečištění 

toxickými kovy je průmysl, především zpracování železné rudy a ropy. Během těžby, 

zpracování i používání těchto materiálů dochází ke znečištění životního prostředí tuhými 

odpady, odpadními vodami i plyny kontaminovanými těžkými kovy, jejich šíření nadále 

přispívají také atmosférické procesy [24, 82]. 

Přehled nejvýznamějších průmyslových zdrojů těžkých kovů [13, 14, 24, 82]:  

[As] metalurgický průmysl, výroba skla a keramiky, výroba kůže, barvy, pesticidy, 

chemický průmysl, hornictví, rafinace ropy, polovodiče, galvanické pokovování, 

vysoušedla, impregnace dřeva 

[Cd] galvanické pokovování, pájení, baterie, televize, keramika, fotoprůmysl, insekticidy, 

pigmenty, textilní průmysl, ropné produkty, chemický průmysl, metalurgie, elektronický 

průmysl, nečistoty hnojiv, čistírenské kaly 

[Cr] metalurgie, v chladící vodě působí antikorozivně, produkce inkoustů, železa, 

polovodičů, zpracování ropy, průmyslová barviva, pigmenty, výroba kůže, hornický 

průmysl, galvanické pokovování, nečistoty hnojiv, impregnace dřeva 

[Cu] baterie, polovodiče, mobilní telefony, trubky, hornictví, metalurgie, čistírenské kaly, 

pesticidy, impregnace dřeva 

[Pb] baterie, pigmenty, polygrafie, metalurgie, textilní průmysl, televize, nečistoty hnojiv, 

čistírenské kaly, pesticidy 



Bc. Veronika Molinková: Fenotypová variabilita bakteriálního kmene Pseudomonas a jeho 

význam v environmentálních biotechnologiích 

6 

 

2014 

[Hg] medicína, kosmetika, výroba chloru v průmyslu alkalických chloridů, elektronický 

průmysl, herbicidy, pesticidy, ropný průmysl, těžba zlata a stříbra 

[Ni] metalurgie, chemický průmysl, baterie, katalyzátory, auta, keramika, zpracování ropy 

a ropné produkty, čistírenské kaly 

[Zn] hornictví, výroba železa, baterie, spalování uhlí a odpadů, nečistoty hnojiv, 

čistírenské kaly, pesticidy 

3.2 Pseudomonády a kovy 

Rezistence mikroorganizmů vůči kovům je zakotvena v mnoha biochemických 

mechanizmech. Mezi hlavní mechanizmy patří intracelulární odlučování kovů 

(bioakumulace – aktivní proces), extracelulární odlučování kovů (biosorpce – pasivní 

proces) potažmo redukce kovu na méně toxickou formu, vylučování kovů z buňky pomocí 

efluxních pump či produkce chelatačních činidel (metalothioneiny) či biosurfaktantů. 

U bakterií rodu Pseudomonas se tyto mechanizmy odolnosti ke kovům vyskytují také, 

kódovány v chromozomální, ale častěji v plazmidové DNA, která hojně podléhá 

horizontálnímu přenosu genů mezi bakteriemi [12].  

V bakteriální genetické informaci je mnoho genů kódujících mnoho různých 

proteinů podílejících se na mnoha různých mechanizmech rezistence vůči kovům. 

Například genom bakterie Pseudomonas putida KT2440 je velmi dobře uzpůsoben 

k rezistenci vůči kovům, jsou zde například kódovány proteiny podílející se na efluxu 

bivalentních kovových kationtů (CadA1, CzcA1, CzcB1, CzcC1), na příjmu zinku 

(ZnuA1, ZnuB1, ZnuC1), na příjmu mědi (PacS), na chelataci mědi (CopA2, CopB2), na 

redukci As(V) (ArsC1, ArsC2), na efluxu As(III) a Sb(III) (ArsB1, ArsB2), na příjmu 

niklu (NikA, NikB, NikC, NikD, NikE) a mnoho dalších. P. putida KT2440 tedy ve své 

genetické informaci nese genetické systémy pro arsen (arsRBCH), chroman (chrA), 

bivalentní kationty (cadA, czc), monovalentní kationty (pacS, cusCBA), pro metylaci 

selenu a telluru (tpmT) či 2 operony pro chelataci mědi (copAB). Pro příjem zinku, 

manganu, molybdenu a niklu jsou v genomu kódovány speciální ABC transportéry 

(nikABCDE, znuABC, mobABC) [94]. Dalším příkladem je Pseudomonas aeruginosa 

CMG103 s vysokou rezistencí vůči zinku a kadmiu, u níž byl identifikován genový klastr 

pěti genů czrSRCBA, které jsou pravděpodobně zapojeny do této rezistence [95]. 
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V genomu bakterie Pseudomonas putida CD2 izolované z čistírenských kalů byly 

identifikovány 3 genové klastry zodpovědné za rezistenci vůči kadmiu (czcCBA1, cadA2R, 

colRS). Předpokládá se, že czcCBA1 a cadA2R kódují bakteriální eflux, zatímco colRS 

kódující proteiny ColR a ColS představuje dvousložkový signální transdukční systém [97]. 

Velmi často jsou však rezistenční vlastnosti bakterií kódovány genetickou informací 

plazmidů, například plazmid pUM505 izolovaný z klinického kmene Pseudomonas 

aeruginosa poskytuje bakterii kromě lepší virulence, antibiotické rezistence či odolnosti 

vůči oxidativnímu stresu také rezistenci vůči rtuti a šetimocnému chromu [98]. 

Mikrobiální bioakumulace je intracelulární akumulace kovů v buňce. Patří sem 

proces vazby kovů na intracelulární sloučeniny, čímž se buňka dočasně chrání před 

kritickými koncentracemi toxických kovů a následně tyto sloučeniny vylučuje ven (u 

eukaryotních mikroorganizmů vakuolami). Příkladem tohoto jevu je produkce 

methalothioneinů (nízko molekulární proteiny či peptidy), které kovy váží SH- skupinami 

a vzniklé klastry se transportují na místa spotřeby nebo v případě toxických kovů se uloží a 

buňka se tak chrání. Dalším mechanizmem je vysrážení kovu uvnitř buňky, kovy jsou pak 

uloženy volně v cytoplazmě ve formě granul (Cu, Ni) či sraženin (CdS). Některé řasy také 

dokáží intracelulárně akumulovat kovy pomoci jejich methylace (Chlorella vulgaris 

methyluje arseničnany) [26]. 

U druhu Pseudomonas sp. byla také sledována intracelulární sekvestrace 

(odloučení) kovu navázáním na cystein bohatého proteinu, což je v podstatě akumulace 

kovů přímo v cytoplazmě k ochraně buněčných organel před jeho působením [13].  

Biosorpce je proces založený na fyzikálně-chemických reakcích mezi kovem a 

funkčními skupinami buněčné stěny mikroorganizmu. Není závislý na buněčném 

metabolizmu. Takové navázání kovů na buňku je rychlý a často vratný proces. Podle druhu 

biosorpčních sil se rozlišuje fyzikální adsorpce (van der Waalsovy mezimolekulární síly), 

chemisorpce (adsorbent a adsorbát sdílejí elektrony) či iontová adsorpce (elektrická 

přitažlivost). Biosorpčními vlastnostmi oplývají také bakterie, například Pseudomonas 

fluorescens 4F39 dokáže srážet nikl na svém povrchu jako důsledek výměny iontů [26, 

81]. 

Studie pracující s kmenem Pseudomonas sp. Lk9, který byl izolován z rostliny 

Solanum nigrum  hyperakumulující kadmium, prokázala, že sorpční vlastnosti bakterií vůči 
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těžkým kovům lze upravovat. Bylo prokázáno, že navazování a postupné vrstvení 

polyallylaminu (PAA) na povrchové funkční skupiny biomasy této endofytické bakterie 

výrazně zvýšilo adsorpční kapacitu biomasy vůči kovům (obr. 1). Tímto způsobem 

postupného vrstvení bylo dosaženo několikanásobně vyšší adsorpční kapacity například u 

Pb(II) 480,02 mg/g (5ti násobně), Cd(II) 267,53 mg/g (10,6ti násobně) a Cu(II) 

210,17 mg/g (10ti násobně). Tato technologie je perspektivní z hlediska sorpce iontů 

těžkých kovů z odpadních vod [93]. 

 

Obrázek 1: Schéma modifikace Pseudomonas sp. Lk9, GA – glutaraldehyd, BC –
 4-bromobutyryl chlorid, použito z [93] 

 

Kromě procesů jako je biosorpce či bioakumulace, kdy dochází k přímému styku 

kovu s organizmem, byly sledovány také mechanizmy extracelulární precipitace (srážení), 

které jsou založeny na odstranění kovu z roztoku bez jeho kontaktu s organizmem. Cílem 

této bioprecipitace je vysrážet kov z roztoku do málo rozpustné sloučeniny (oxidy, sulfidy, 

organokovové komplexy) pomocí srážecích sloučenin, které produkují bakterie na svou 

obranu, vůči toxickým účinkům kovů. Mezi tyto procesy patří například fyzikálně-

chemická interakce kovu s buněčným povrchem, kde již byla sledována eliminace Cd 

z roztoku pomoci bakterií Pseudomonas a Arthrobacter. Dalším příkladem je 

extracelulární redukce kovů z roztoku, kde byla sledována redukce toxického Cr(VI) na 

Cr(III) bakteriemi rodu Pseudomonas. U bakteriálního rodu Pseudomonas byla sledována 

také tvorba organokovových komplexů, kdy bakteriální buňky uvolňují do prostředí 

polymerní sloučeniny, které tvoří s kovy organokovové sloučeniny. Tímto způsobem 

dochází například k akumulaci Ca, Mg, Cd, Zn, Cu a Hg bakterií Pseudomonas syringae 

[23, 26]. 
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3.3 Úloha bakterií rodu Pseudomonas v procesech fytoremediace 

Fytoremediace představují biotechnologie za využití zelených rostlin a jejich 

společenstev mikroorganizmů za účelem odstranění polutantů ze životního prostředí či 

změnu těchto polutantů na neškodné. Odstranění či stabilizace toxických kovů probíhá 

pomocí 4 základních mechanizmů [55, 60]: 

• [Fytoextrakce] Příjem kovu kořeny a převedení do nadzemních částí. Využití 

hyperakumulačních druhů, po sklizení rostlin jsou kovy recyklovány spálením či 

kompostováním. 

• [Rhizofiltrace] Kovy jsou adsorbovány či sráženy na povrchu kořenů nebo 

absorbovány kořenovým systémem, využití je převážně k čištění podzemní či odpadní 

vody. 

• [Fytostabilizace] Imobilizace kontaminantů v půdě či vodě díky absorpci a akumulaci 

kořeny, adsorpci na kořenech či srážení kovů v rhizosféře. Snížení mobility a 

biodostupnosti kovů, obnova vegetace na kontaminovaných stanovištích, využití 

nízkoakumulačních rostlinných druhů. 

• [Fytovolatilizace] Tento typ fytoremediace je omezen pouze na prvky, jako jsou rtuť, 

arsen nebo selen. Rostlina schopná fytovolatilizace uvolňuje tyto prvky svými pletivy 

do atmosféry. V případě deficitu esenciálního selenu může být jeho fytovolatilizace 

považována za pozitivní. Volatilizace rtuti a arsenu je ale nežádoucí, jelikož vznikají 

nebezpečné látky, které mohou ohrožovat potravní řetězce a problém se pouze přesune 

z půdy do atmosféry [80]. 

K fytoextrakci těžkých kovů se využívají hyperakumulační druhy rostlin 

s přirozenou vlastností koncentrovat ve všech svých tkáních vysoké koncentrace kovů ze 

svého okolí. Jsou to například druhy Brassica juncea, Viola calaminaria či 

Astragalus racemosus. Koncentrace kovů ve tkáních hyperakumulačních rostlin mohou 

dosahovat až 0,1 hm. % rosliny za sucha (u Zn až 1 %; Cd 0,01 %; Au 0,0001 %). Při jiné 

fytoremediační metodě – fytostabilizaci je naopak cílem získat polutant v nerozpustné 

formě nebiodostupné rostlině [53]. 

Příkladem mechanizmů rostlin, kterými snižují toxicitu přítomných kovů, je 

produkce exudátů (výměšků), které toxický kov komplexují a znemožní tak jeho toxické 

působení na rostlinu [54]. Například malátové či sukcinátové kyseliny, které jsou 
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produkovány kořeny obilniny Triticum aestivum, zvyšují komplexaci fytotoxického hliníku 

[56]. Dalším příkladem jsou kořeny čiroku a kukuřice produkující malát a citrát 

komplexující kadmium, což omezuje negativní vliv iontů Cd2+ na růst kořenů [57].  

Také konkurence o místa navázání iontů Ca či protonů může inhibovat 

rhizotoxicitu těžkých kovů v půdě [54]. Bylo prokázáno, že při kompetici Ca, H a Ni o 

stejná vazebná místa na kořenech rostliny hrášku (Pisum sativum) při zvýšení koncentrace 

iontů H+ (tedy snížením pH) a iontů Ca2+ dochází současně ke snížení rhizotoxicity niklu 

[58]. 

Kontaminace životního prostředí, zejména půd, težkými kovy je v dnešní 

průmyslové době rozšířený a závažný problém, který představuje rizika pro ekosystémy a 

také pro lidské zdraví. Ideální alternativou konvenčních technologií na odstranění těžkých 

kovů jsou proto fytoremediace, které jsou šetrnější k životnímu prostředí a také levnější 

než konvenční fyzikálně-chemické metody (filtrace, kyselé loužení, elektrochemické 

procesy či výměna iontů), které mnohdy nejsou dostatečně efektivní. Za těmito účely jsou 

pěstovány rostliny známé jako hyperakumulátory kovů, které by měly mít zároveň 

vlastnosti jako hluboké kořenění, vysoký a rychlý růst, snadnou skliditelnost, vysoký 

výnos a toleranci vůči těžkým kovům. Přítomnost nadlimitních koncentrací těžkých kovů 

však může mít negativní vliv na růst daných rostlin (pomalý růst, málo biomasy), což 

omezuje efektivitu těchto fytoremediací. Tento negativní vliv na rostliny akumulující těžké 

kovy může být omezen inokulací rhizobakterií podporujících růst rostlin rostlin (PGPR – 

Plant Growth Promoting Rhizobacteria), mezi něž patří i mnoho druhů pseudomonád. Tyto 

bakterie se vyznačují především produkcí sideroforů, indolyl-3-octové kyseliny (IAA) či 

enzymu 1-aminocyklopropan-1-karboxylát deamináze (ACCD). Právě těmto sloučeninám 

je přisuzován pozitivní vliv na růst rostlin, jako je podpora kořenového systému včetně 

dalšího růstu za přítomnosti zvýšeného množství těžkých kovů. Již byl prokázán výrazně 

pozitivní vliv inokulace na kov rezistentních PGPR na hyperakumulativní druhy rostlin ve 

vztahu k fytoremediaci daného kovu. Rhizobakterie jsou ke kořenům rostlin přitahovány 

chemoatraktanty (například tryptofanem), které produkuje sama rostlina. Rhizobakterie 

také mohou napomoci snížit fytotoxicitu kovu na rostlinu navázáním kovu na buněčné 

stěny nebo produkcí svých exudátů (výměšků) komplexujícími dané kovy [15, 22, 27, 38, 

46, 48, 54, 55]. 
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Pseudomonády patří do skupiny rhizobakterií podporujících růst rostlin, neboť se 

vyskytují v jejich rhizosféře, kde mohou napomáhat akumulaci kovů a snižují tak jejich 

toxicitu pro rostlinu. Bylo prokázáno, že inokulací na kov rezistentních pseudomonád 

(např. Pseudomonas sp., Pseudomonas jessenii) na rostlinu se podpoří akumulace kovu 

pletivy dané rostliny, bakterie rostlině dokonce prospívají. V roce 2001 byly izolovány 

bakterie rodu Pseudomonas rezistentní vůči niklu přímo z rhizosféry rostliny Assylum 

bertolonii, což je rostlina hyperakumulující Ni [15, 17, 83].  

Bylo prokázáno, že působením stresových podmínek (například působním 

kovových iontů) dochází k nežádoucí nadměrné produkci ethylenu rostlinou (ethylen je 

známý růstový fytohormon, jeho nadměrná produkce urychluje například stárnutí 

rostlinných pletiv či dozrávání). Prekurzor vzniku ethylenu je kyselina 

1-aminocyklopropan-1-karboxylová (ACC). Enzym 1-aminocyklopropan-1-karboxylát 

deamináza (ACCD), který produkují tyto bakterie, nemá žádnou známou funkci 

v bakteriální buňce, dokáže však omezit nadměrnou produkci rostlinného ethylenu tím, že 

ACC odebere rostlině a metabolizuje látku na α-ketobutyrát a amoniak a tak znemožní 

vznik dalších molekul ethylenu. Takto dokáží rhizobakterie ochránit rostlinu před 

nežádoucím vlivem stresového ethylenu a omezit vliv toxicity kontaminované půdy na růst 

rostliny. Mezi bakterie disponující ACCD patří například rod Pseudomonas 

(P. brassicacearum, P.  marginalis, P. oryzihabitans, P. putida, P. sp.) [15, 22, 27]. Gen 

pro ACCD byl již také předmětem genetických modifikací [99], kdy byl z bakterie 

Pseudomonas sp. 6G5 přenesen do rostliny rajčete, výsledkem pak byla transgenní rostlina 

rajčete s oddáleným zráním a vyšší odolností na stres způsobený přítomností toxických 

kovů. Tento gen acdS byl také nalezen u bakterie Pseudomonas fluorescens 17 [49]. 

Rhizobakterie produkující IAA mají také pozitivní účinek na růst rostlin a účastní se na 

metabolizmu ethylenu prostřednictvím stimulace aktivity enzymu ACC-syntázy 

podporující tvorbu ACC, která je z rostliny odebírána bakteriemi a dále rozkládána pomocí 

ACCD [15, 22, 27].  

Prokázaná produkce sideroforů také zvyšuje rezistenci bakterie k určitým kovům, 

neboť siderofory jsou molekuly vázající pro bakterii železo z okolního prostředí (vytvoří 

mobilní komplex siderofor-kov a mohou se na něj vázat také jiné kovy – Al, Cd, Co, Cr, 

Cu, Zn, Mn, Ni, Pb, což napomáhá jejich desorpci z půdního prostředí) [14]. Podobný 

proces je popsán u bakterie Pseudomonas stutzeri KC produkující siderofor pyridin-2,6-
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kyseliny thiokarboxylové, který tvoří málo rozpustné sloučeniny s As(III), Cd, Hg a Pb, 

což je důvodem rezistence bakterie k těmto kovům [91]. 

3.4 Význam biodostupnosti kovů 

Biodostupnost kovů je základním faktorem úspěšnosti jejich bioremediací. 

Prostým zjištěním obsahu daného kovu v kontaminované oblasti můžeme pouze zjistit 

rozsah kontaminace, nikoliv však biodostupnost kovu; biodostupné ionty lze hodnotit jako 

takové, které mají přímý vliv na organizmy. Biodostupnost, tedy mobilita a toxicita kovu, 

závisí především na jeho chemické speciaci a je ovlivňována mnoha faktory. 

Nejdůležitějším faktorem je pH ovlivňující koncentraci kovu v půdním roztoku a regulující 

srážecí a rozpouštěcí reakce, obecně při vyšším pH je rozpustnost kovu nižší, hodnota pH 

také ovliňuje procesy sorpce a tvorby komplexů [53].  

Mezi další faktory ovlivňující biodostupnost iontů v půdě patří obsah jílu 

(adsorpce iontů kovů), obsah organické hmoty (zvyšování obsahu kovu v půdním roztoku), 

kapacita kationtové výměny (závisí na typu jílu a množství organických koloidů), redoxní 

potenciál, obsah oxidů železa a manganu (účastní se adsorpce a precipitace kovů), teplota, 

vlhkost, a přítomnost více kovů najednou (konkurence o sorpční místa) [53].  

Některé rostliny jsou schopné svým kořenovým systémem tyto faktory ovlivňovat 

a ovlivňovat tak i biodostupnost kovů. Například rostlina Halimione portulacoides díky 

komplexotvorným ligandům s Cu výrazně mobilizuje Cu a Zn do půdního roztoku, rostliny 

Thaspi caerulescens a Lolium perenne dokáží v půdě zvýšit pH a tím snížit rozpustnost Cd, 

rostlina Zea mays dokáže pH snížit natolik, že se rozpustnost Cd zvýší až pětinásobně [54]. 

Z hlediska bioremediací je biodostupnost kontaminantu klíčová a podle druhu 

remediační strategie se biodostupnost účelově snižuje nebo zvyšuje. Snižování 

biodostupnosti kontaminantu se většinou provádí za účelem omezení jeho vstupu do 

živých soustav. To se provádí odstraněním labilní fáze kontaminantu, převedením na 

stálou fázi (precipitace kovů) nebo zvýšením odolnosti kontaminantu k přechodu na jinou 

formu (inertizace). Druhá skupina metod vyžaduje zvýšení biodostupnosti a to především 

za účelem odstranění kontaminantu. Zvýšení biodostupnosti se provádí různými metodami 

od prostého zvýšení teploty až po aplikaci chemických aditiv s následnými technologiemi 

na odstranění kontaminantu. V porovnání s fytoremediacemi jsou tyto metody stále 
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poměrně nákladné a navíc negativně pozměňující půdní vlastnosti [53]. Obvyklým 

problémem těchto fytoremediací je nízká biodostupnost a mobilita odstraňovaných těžkých 

kovů. Bylo prokázáno, že rhizobakterie v kořenovém systému mohou interakcí s kořeny 

tuto biodostupnost zvýšit a podpořit tak samotnou fytoremediaci přirozeným způbobem 

[86].  

3.5 Vztah kovových iontů a buňky bakterií v bioremediačních 

metodách 

Rhizobakterie podporující růst rostlin, mezi něž patří také mnoho druhů 

pseudomonád, mohou podporovat několika prokázanými způsoby růst rostlin. Mohou 

podporovat hyperakumulační schopnosti rostliny a urychlit tak odstranění kovu z životního 

prostředí a mohou také potlačovat akumulaci kovu rostlinou a tím ji ochránit před jeho 

toxickým působením a zabránit tak působení i v dalších potravních řetězcích. Přehled 

některých těchto pseudomonád představuje tabulka 1. 

Tabulka 1: Přehled některých pseudomonád podporujících růst rostlin a jejich vztah k 
některým kovům [15] 

PGPR Rostlinná rhizosféra Kov Zdroj 
Pseudomonas sp. NBRI4014 Glycine max  PK564 Cd, Ni, Cr 16 
Pseudomonas sp. M6 
Pseudomonas jessenii M15 

Ricinus communis Ni, Cu, Zn 17 

Pseudomonas sp. 29C Brassica juncea Ni 18 
Pseudomonas asplenii AC 

Pseudomonas asplenii AC-1 

Phragmites australis Cu 19 

Pseudomonas sp. GRP3 Vigna radiata Fe 20 
Pseudomonas brassicacerum Am3 Pisum sativum Cd 21 
Pseudomonas marginalis Dp1 Pisum sativum Cd 21 
Pseudomonas fluorescens G10 Brassica napus Pb 38 
Pseudomonas sp. TLC 6-6.5-4 Zea mays 

Helianthus annuus 
Cu 
 

46 

Pseudomonas putida 06909 Helianthus annuus Cd 47 
Pseudomonas tolaasii ACC23, 
Pseudomonas fluorescens ACC9 

Brassica napus Cd 49 

Pseudomonas putida ARB86 Arabidopsis thaliana Ni 59 
Pseudomonas sp. Assylum bertolonii Ni 83 
Pseudomonas sp. RJ10 Brassica napus Cd 86 

 

Mnoho studií se zabývá bakteriemi z rodu Pseudomonas a jejich schopnostmi 

napomáhat detoxifikaci kovového znečištění mnoha různými způsoby, jako je absorpce, 

adsorpce, komplexace, chelatizace či příznivé působení na růst hyperakumulačních rostlin. 



Bc. Veronika Molinková: Fenotypová variabilita bakteriálního kmene Pseudomonas a jeho 

význam v environmentálních biotechnologiích 

14 

 

2014 

Tyto schopnosti jsou kódovány v bakteriálním chromozomu a v plazmidech, které si 

bakterie předávají konjugací a v případě potřeby se tak adaptují ke změně svého prostředí, 

například ke zvýšené koncentraci toxických kovů. Také chromozomální geny si bakterie 

mohou určitým způsobem předávat, například pomocí konjugativních transpozonů. 

Mechanizmy této detoxifikace kovového znečištění se různí i s ohledem na 

jednotlivé kovy. 

[Měď] Extracelulární polysacharidový obal bakterií (tvořící se i u 

některých pseudomonád) obsahuje místa, kde se kovové kationty mohou zachytit a 

ochránit tak samotnou bakterii před nežádoucím vlivem kovu na citlivé buněčné organely. 

Dalším příkladem je bariérová exkluze mědi kmenem Pseudomonas sp., která probíhá 

prostřednictvím periplazmatického vázání  Cu(II). Bylo zjištěno, že tato rezistence je 

kódována operonem se čtyřmi základními geny: copA, copB, copC a copD [13].  

Studie zabývající se vlastnostmi multirezistentních bakteriálních izolátů z rodu 

Pseudomonas ze sedimentů kontaminovaného jezera Torch Lake v Michiganu popisovala 

úlohu kmene Pseudomonas sp. TLC 6-6.5-4 při odstraňování mědi. Vlastnosti kmene 

(např. velmi vysoká produkce IAA či rozpouštění kovu) hrají významnou úlohu při 

bioakumulaci mědi, omezení toxických účinků mědi a zvýšení produkce biomasy u 

testovaných rostlin (kukuřice, slunečnice). Ze všech testovaných kmenů tento dokázal 

nejefektivněji rozpouštět měď (médium obohacené CuCO3 obsahovalo po 3 dnech 

inkubace 41,8 µg/ml rozpuštěné mědi za současného poklesu pH z 7 na 4,9) [46]. 

Při inokulaci bakterií Pseudomonas asplenii AC a P. asplenii AC-1 na semena 

rostliny Phragmites australis byla pozorována částečná ochrana rostliny před inhibičními 

účinky vlivem mědi, další zajímavé účinky spočívaly v lepší klíčivosti a v lepším růstu 

takto ošetřené rostliny [19]. 

Z kořenů Cu-odolných rostlin v oblasti znehodnocené důlní činností bylo 

izolováno mnoho endofytických Cu-rezistentních bakteriálních kmenů, z nichž několik 

bylo schopno produkovat ACCD a posléze byly tyto kmeny charakterizovány i z hlediska 

produkce IAA, sideroforů a rozpouštění minerálního fosfátu. Mezi pseudomonády schopné 

produkovat tento enzym patří kmen Pseudomonas thivervalensis Y1-3-9, který má také 

velmi vysokou produkci sideroforů. Bylo zjištěno, že inokulací kmene Pseudomonas 

thivervalensis Y1-3-9 v přítomnosti mědi má pozitivní vliv na růst řepky, byl sledován 
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pozitivní vliv na produkci biomasy rostliny a zvýšený příjem mědi rostlinou, což se 

projevilo vyšší koncentrací mědi v nadzemních částech rostliny [39]. 

[Rtuť] Toxicita rtuti spočívá pro bakterie v tom, že se váže na neaktivní 

esenciální thioly, které jsou součástí enzymů a proteinů. Rezistenci na rtuť vykazují jak 

grampozitivní, tak gramnegativní bakterie (např.: Pseudomonas aeruginosa). Modelovým 

příkladem této odolnosti je systém enzymatické detoxifikace rtuti mikroorganizmy. 

V genetické informaci takových mikroorganizmů je operon mer zodpovědný za 

detoxifikaci rtuti a podmiňující tvorbu speciálních proteinů periplazmatického vázání kovu 

(zachytí HG(II) ze svého okolí) a membránových transportních proteinů (dopraví kov do 

cytoplazmy, kde probíhá enzymatická detoxifikace). Enzymatická detoxifikace probíhá 

pomocí dvou hlavních enzymů: organortuťové lyázy a reduktázy rtuťnatých iontů. 

Produktem těchto po sobě následujících reakcí je nakonec elementární rtuť Hg(0), která 

difunduje z buňky do okolního roztoku a z něj odchází také volatilizací [13, 26]. 

Dalším způsobem biotransformace bivalentní rtuti, je její biomethylace, jejímiž 

produkty jsou často látky těkavé. Tohoto jevu jsou kromě jiných schopny také bakteriální 

kmeny Pseudomonas sp., produktem této biotransformace je methylrtuť, což je 

nejtoxičtější a nejakumulativnější forma rtuti [24, 100]. 

[Arsen] Mezi hlavní mechanizmy mikrobiální remediace půdního arsenu 

patří oxidace As(III) a redukce As(V), metylace, demethylace, komplexace, solubilizace, 

biosorpce, sekvestrace a fytoremediace za pomoci bakterií [14, 40]. Půdní bakterie schopné 

redukce As(V) většinou koexistují s bakteriemi schopnými oxidace As(III) a spolu 

významě ovlivňují formu výskytu arsenu v půdním roztoku. Arseničnan je v anaerobním 

prostředí využíván respiračními enzymy bakterií jako konečný akceptor elektronů k získání 

energie za současné produkce arsenitanu (respirace arsenu). Enzym arsenitan-oxydáza 

využívaný bakteriemi oxidujícími As(III) jim pomáhá využít redukční energii z oxidace 

k růstu [40]. 

V roce 1981 byla publikována bakterie izolovaná z naleziště zlata a arsenu a 

identifikovaná jako nový druh Pseudomonas arsenitoxidans, která je schopná získat 

energii ke svému růstu z oxidace As(III) dle následující reakce. Tato bakterie je schopná 

chemolitoautotrofního růstu v přítomnosti As(III) a potřebuje O2  jako konečný akceptor 

elektronů a CO2 nebo HCO3
– jako zdroje uhlíku. Bylo pozorováno, že bakterie je schopná 
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změnit krystalovou strukturu arsenopyritu. Čistá kultura tohoto druhu však byla ztracena, 

tudíž se ani název druhu oficiálně nezachoval [88, 89]. Campos a kol. v roce 2011 na 

základě genetických a fenotypických testů identifikovali nový bakteriální druh 

Pseudomonas arsenicoxydans izolovaný z pouště Atakama, který je rovněž schopen 

oxidace As(III) podle rovnice: 2H3AsO3 + O2  HAsO4
2+ + H2AsO4

– + 3H+ [90]. 

Půdní bakterie rodu Pseudomonas jsou také schopné redukce As(V) na As(III), 

kdy reakce probíhá intracelulárně a produkovaný As(III) je pak efluxí vypuzen do okolí 

[40]. 

[Kadmium] Mnoho druhů rhizobakterií rezistentních vůči kadmiu je schopno 

ochránit rostlinu před negativními účinky kadmia, jako je inhibice růstu. Patří mezi ně 

zástupci rodu Pseudomonas, jako například Pseudomonas tolaasii ACC23 či 

Pseudomonas fluorescens ACC9, jejichž pozitivní účinek byl sledován na rostlině 

Brassica napus. Toto pozitivní působení je přisuzováno produkci sideroforů, IAA a 

aktivitě enzymu ACC deaminázy, který je podmíněn genem acdS [49].  

Studie popisující kmen Pseudomonas aeruginosa MKRh3 s odolností vůči 

kadmiu, vysokou produkcí ACCD, sideroforů a schopností rozpouštět fosfáty prokázala 

příznivý vliv těchto rhizobakterií na růst rostlin Vigna radiata v přítomnosti zvýšených 

koncentrací kadmia, rostlina jevila lepší růstové schopnosti a nižší akumulaci kovu, což je 

příznivý jev z hlediska zemědělství [84]. Geny, které pravděpodobně hrají velkou roli 

v rezistenci gramnegativních bakterií vůči kadmiu, jsou czr a cadA a vyskytují se u mnoha 

druhů pseudomonád, například P. aeruginosa či P. putida [84, 95, 101]. 

Také Pseudomonas putida KNP9 rezistentní vůči kadmiu a olovu a produkující 

siderofor má příznivý účinek na růst rostlin v přítomnosti kadmia a olova, a také snižuje 

koncentraci akumulovaného kovu v rostlině o 37,5 až 93,19 %. Vlivem tohoto 

bakteriálního kmene se také snížil negativní úbytek chlorofylu v rostlině působením 

kadmia (olova však nikoliv) [85].  

Byl také sledován příznivý vliv bakteriálních kmenů Pseudomonas monteilli 

97AN (alkolofilní pH 9) a Pseudomonas putida 62BN (acidofilní pH 5,5) na rostliny sóji 

(Glycine max var. PS-1347), kdy byl sledován růst rostliny v zásadité i kyselé půdě za 

přítomnosti CdCl2 (byl sledován zakrnělý růst, zakrnělý kořenový systém a bioakumulace 

kadmia). Aplikací těchto dvou kmenů na semena rostlin se výrazně zlepšily agronomické 
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parametry rostliny a snížily se koncentrace akumulovaného kadmia v rostlině i půdě. 

Srovnáním bylo zjištěno, že P. putida 62BN je efektivnější v remediaci kadmia než 

P. monteilli 97AN, neboť u tohoto kmene byla prokázána intracelulární periplazmatická 

akumulace kovu [25]. 

Naopak bakterie Pseudomonas sp. RJ10 odolná vůči kadmiu dokáže zvýšit jeho 

mobilitu a podpořit akumulaci kovu rostlinou Brassica napus za současného pozitivního 

vlivu na její růst. Tato rostlina řadící se mezi hyperakumulátory může být za pomoci 

zmíněné bakterie vhodná k remediaci kadmia fytoextrakcí [86]. 

Expresí kov-vážícího peptidu EC20 rhizobakterie Pseudomonas putida 06909, 

který vykazuje vysokou afinitu ke kadmiu, lze dosáhnout lepšího vázání kadmia bakterií, 

lepšího růstu bakterie a také poklesu toxicity kadmia vůči buňce. Inokulací kořenového 

systému slunečnice touto bakterií bylo dosaženo snížení fytotoxicity kadmia a až 40 % 

zvýšení akumulace kadmia kořenovým systémem. Exprese EC20 také podporuje u bakterií 

schopnost degradovat organické látky. Bakterie Pseudomonas putida 06909 byla izolována 

z kořenů citrusů, které vykazují mírnou odolnost vůči těžkým kovům [47]. 

[Chrom] Bylo již zjištěno, že některé bakterie (mezi nimi také bakteriální 

kmeny Pseudomonas sp.) jsou schopné extracelulárně redukovat toxický Cr(VI) 

(tetrahedrální forma aniontu) na méně toxický Cr(III) (oktahedrální forma aniontu). 

Například u druhu Pseudomonas putida již byly prokázány membránové chrom-reduktázy, 

které Cr(VI) při vstupu do buňky částečně redukují. Bakteriální buňky se tak 

pravděpodobně chrání před genotoxickými účinky chromu, jelikož Cr(III) prochází 

buněčnou stěnou o mnoho pomaleji než Cr(VI). Cr(VI) totiž proniká buněčnou membránou 

skrz nespecifické aniontové nosiče aniontů SO4
2- a PO4

3-, které jsou přes buněčnou 

membránu aktivně transportovány. Tetrahedrální aniont Cr6+O4
2- je strukturálně těmto 

aniontům velmi podobný a tak se snadno dostává do buňky skrz buněčný aniontový 

transportní systém. Naopak Cr(III) se dostává do buňky velmi pomalu a to fagocytózou či 

běžnou difúzí [23].  Bylo zjištěno, že siderofor pyridin-2,6-bis(kyseliny thiokarboxylové) 

bakterie Pseudomonas stutzeri KC redukuje Cr(VI) na Cr(III) [91]. 

Bakterie rodu Pseudomonas sp. chrání rostliny (např. Brassica juncea) před 

negativním účinkem chromu. Ze zeminy kontaminované těžkými kovy byly izolovány 

bakteriální kmeny Pseudomonas sp. PsA4 a Bacillus sp. Ba32, které jevily vlastnosti 
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rhizobakterií podporujících růst rostlin (PGPR). Oba kmeny produkovaly siderofory a 

rozpouštěly fosfát, pouze kmen PsA4 však produkoval IAA a měl také lepší vliv na růst 

rostlin (Brassica juncea). Inokulací těmito kmeny došlo k ochraně rostliny před 

inhibičními vlastnostmi chromu, zvýšení množství akumulovaného chromu však nebylo 

pozorováno [15, 48]. 

[Olovo] Byly izolovány 2 kmeny endofytických olovo-rezistentních bakterií 

z kořenů řepky rostoucí na těžkými kovy kontaminované zemině – Pseudomonas 

fluorescens G10 a Microbacterium sp. G16. Inokulací těchto bakterií bylo dosaženo 

výrazně vyšší koncentrace ve vodě rozpustného olova v roztoku, než v neinokulovaném 

roztoku. Kmen G10 dokázal zvýšit koncentraci rozpustného Pb2+ (za přítomnosti PbCO3) 

za 60 hodin kultivace ze zhruba 155 µg/l až na 7 540 µg/l za současného snížení pH z 7,12 

na 4,05. U kontrolního neinokulovaného roztoku se koncentrace rozpustných iontů Pb2+ 

prakticky nezměnila – z 305 µg/l na 381 µg/l za 60 hodin a současného poklesu pH z 7,15 

na 6,9. Tento účinek kmenů G10 a G16 byl ověřen také v půdním roztoku sterilní půdy 

kontaminované olovem a byly zjištěny podobné výsledky. Při testování na rostlině řepky 

byl po naočkování těmito kmeny zjištěn také výrazně vyšší příjem olova rostlinou.  Tyto 

kmeny jsou tedy schopné pozitivně ovlivnit biodostupnost odstraňovaného kovu. Kromě 

toho se tyto kmeny řadí mezi rhizobakterie podporující růst rostlin, produkují IAA a za 

přítomnosti toxického množství olova bylo pozorováno zlepšení růstu kořenů řepky i jejich 

délky [38].  
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4. Metody zjišťování vlastností kmene Pseudomonas 

Fenotypové vlastnosti bakteriálních kmenů zahrnují základní fyziologické 

charakteristiky, které mají svůj základ v bakteriálním genomu. Jelikož bakterie mají sklony 

k častým adaptačním změnám svého genomu, lze předpokládat i fenotypové projevy těchto 

změn za spoluúčasti daného prostředí. K identifikaci bakteriálních kmenů lze proto využít 

mnoho různých metod založených na biochemických schopnostech mikroorganizmu, na 

produkci protilátek či na zkoumání genomu. 

Typy rychlých mikrobiologických metod [9]: 

• Růstové metody (měření biochemických a fyziologických parametrů růstu 

mikroorganizmů, např.: kolorimetrická detekce produkce CO2, biochemické testy) 

• Metody životaschopnosti (není potřeba růst mikroorganizmů, detekují se 

životaschopné buňky, které se vyčíslují, např.: cytometrie v pevné fázi, průtoková 

fluorescentní cytometrie či optické zobrazování s detekcí NADH) 

• Metody detekce komponent či artefaktů buněk (např.: profily mastných kyselin, 

hmotnostní spektrometrie, ELISA) 

• Metody nukleových kyselin (např.: DNA sondy, PCR, ribotypizace či molekulární 

typizace) 

4.1 Metody biochemické 

Soubor těchto identifikačních testů je souhrnně označován jako fenotypizační 

metody. Tyto metody pracují s čistou kulturou mikroorganizmů v suspenzi, která je 

vystavována různým biochemickým podmínkám. Výsledkem je spektrum specifických 

reakcí daného mikroorganizmu, které je porovnáváno s databází známých 

mikroorganizmů, což umožňuje identifikaci. Fenotypizační metody jsou zaváděny do 

různých systémů, které mohou být manuální i plně automatizované. Mnohé však vyžadují 

prvotní zařazení mikroorganizmů dle Grama. Mezi tyto systémy patří například: API 

Systems (bioMérieux), BIOLOG System (Biolog) či VITEK a VITEK2 (bioMérieux). [9] 

API® 

Tento systém identifikace mikroorganizmů má podobu manuálních testovacích 

souprav a je schopen určit gramnegativní i grampozitivní bakterie a kvasinky na úrovni 
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druhů. Identifikace je opatřena širokou databází zprostředkovanou internetovou službou 

APIweb™ a je zaměřena především na infekční mikroorganizmy či mikroorganizmy 

průmyslově významné. Samotná testovací sada má podobu pásku s až dvaceti 

biochemickými testy (obr. 2). Pro identifikaci mikroorganizmů bylo vyvinuto mnoho typů 

těchto pásků – testovacích souprav, například různé typy pro identifikace gram negativních 

či gram pozitivních mikroorganizmů, anaerobů či kvasinek [10]. 

 

Obrázek 2: ukázka API testu k identifikaci zástupců Enterobacteriaceae [52] 

BIOLOG 

Identifikační přístroj BIOLOG je revoluční způsob v identifikaci mikroorganizmů, 

aerobních a anaerobních bakterií, mikromycet a kvasinek. Velkou výhodou je zde 

skutečnost, že není potřeba daný bakteriální kmen před determinací testovat, zda je gram 

pozitivní či negativní, jelikož se tato identifikace provádí na stejném testovacím panelu. 

Obsáhlá databáze GEN III je vytvořena tak, aby vyhovovala mnoha odvětvím 

mikrobiologie a byly vytvořeny i další databáze speciálně pro anaerobní bakterie (AN 

Database), kvasinky (YT Database) či vláknité houby (FF Database). Tato metoda 

umožňuje v krátkém čase identifikovat mikroorganizmus pomocí 96 předvybraných testů 

přítomných na jedné mikrotitrační destičce, jejíž vyhodnocení sofistikovaným softwarem 

pomocí rozsáhlých databází environmentálních mikroorganizmů, lidských patogenů či 

patogenů zvířat a rostlin zaručuje přesnost determinace mikroorganizmu srovnatelnou 

s DNA sekvenováním, které je zdlouhavější a nákladnější. Výhodou je jednoduchost této 

metody a také vysoká efektivita, rychlost a spojení velkého počtu laboratorních testů na 

několika specifických mikrotitračních destičkách (obr. 3) [70]. 
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Obrázek 3: Mikrotitrační destička identifikačního přístroje BIOLOG [71] 

Jednotlivé mikrotitrační destičky obsahují sady biochemických testů pro jednotlivé 

skupiny mikroorganizmů. Tekuté médium s určovaným izolovaným mikroorganizmem se 

napipetuje speciální multikanálovou pipetou do všech testovacích zón ve stejném 

množství. Výsledná reakce daného mikroorganizmu na daný test je znázorněna zabarvením 

jednotlivých testovacích jamek s určitou intenzitou, barevné reakce jsou poté analyzovány, 

zhodnocovány a porovnávány s databází GEN III. Jednotlivé testy v testovacích zónách 

spočívají v testování schopností a vlastností mikroorganizmů a ve vyhodnocování jejich 

míry. Testuje se schopnost metabolizovat všechny hlavní skupiny biochemických 

substancí, citlivost na pH a soli, toleranci kyseliny mléčné a senzitivitu na jiné chemikálie 

či redukční schopnost [70, 71]. 

OmniLog ID system 

Tento plně automatický systém dokáže identifikovat grampozitivní a gramnegativní 

bakterie až na 50 mikrotitračních destičkách najednou a zároveň řídí u každé destičky 

jednotlivé kroky identifikace od umístění destičky do přístroje; inkubace, její podmínky a 

doba po vyhodnocení identifikace celkově trvá přibližně 2 hodiny. Systém OmniLog 

umožňuje získaná data ukládat a vytvořit tak uživatelskou databázi identifikovaných 

mikroorganizmů a také zachycovat četnost jejich izolací. OmniLog Plus ID System je 

vylepšené zařízení, které je schopno identifikovat také anaerobní bakterie, kvasinky a 

vláknité houby [70]. 
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MicroStation ID System 

Tento poloautomatický systém využívá databází bakterií, kvasinek i vláknitých hub 

(celkem přes 2 650 druhů) k jejich identifikaci, je ale zapotřebí připravenou suspenzi 

buněk aplikovat na příslušnou mikrotitrační destičku a nechat inkubovat. Výsledná reakce 

mikroorganizmu se vyhodnotí přístrojem MicroStation Reader, který používá k přesnému 

vyhodnocení dat barevné reakce v jamkách destičky [70]. 

MicroLog ID System 

Tento systém s manuální obsluhou na identifikaci grampozitivních a 

gramnegativních bakterií vyžaduje manuální obsluhu a je ideální všude tam, kde jsou 

potřeba nízké náklady a kde není nutno testovat velká množství vzorků. Identifikace 

probíhá manuálně, nejdříve se izoluje čistá kultura, poté se připraví specifické inokulum a 

očkuje se do speciálních mikrotitračních destiček s testy a po inkubaci se výsledky 

vyhodnotí vizuálně a pro analýzu a identifikaci mikroorganizmu se zanesou do programu 

MicroLogu, který následně vyhodnotí data [70]. 

OmniLog Combo System 

Tyto systémy jsou schopny jak identifikovat mikroorganizmus tak zároveň 

charakterizovat jeho buněčné funkce, tedy fenotypizovat jej, což je velmi užitečné v mnoha 

odvětvích mikrobiologie, kde je důležité znát kmenové charakteristiky daného 

mikroorganizmu. Technologie Phenotype MicroArray™ nám umožňuje například sledovat 

fenotyp různých mutací, porovnávat patogenní a nepatogenní kmeny či určit zdroj 

kontaminace určitým mikroorganizmem. Tato technologie je podobná obyčejné 

identifikaci mikroorganizmu, ale testuje se zde o mnoho více nejrůznějších buněčných 

vlastností [70]. 

VITEK2 

Jedná se o plně automatizovaný systém s funkcí identifikace bakterií a také určení 

jejich citlivosti vůči antibiotikům, který byl vyvinut ve spolupráci s NASA k rychlé 

diagnostice infekcí astronautů. Testovací sady obsahují 64-jamkovou mikrotitrační 

destičku s identifikačními substráty či antimikrobiálními látkami vybraných zvlášť pro 

dané typy mikroorganizmů: gram negativní bakterie, gram pozitivní bakterie, kvasinky a 
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anaeroby (před testováním je tedy nutné určit typ mikroorganizmu). Různé sestavy tohoto 

systému jsou schopny pojmout i 30 až 60 těchto testovacích destiček. Advanced Expert 

System ™ poté analyzuje zjištěné hodnoty MIC a identifikuje daný fenotyp [72].  

4.2 Metody detekce komponent či artefaktů buněk 

VITEK ® MS 

Tyto přístroje umožňují velmi rychlou identifikaci mikroorganizmů řádově 

v minutách. Systém se skládá ze samotného přístroje a kovových aplikačních destiček 

umístěných na nosiči, který se vkládá do přístroje. Izolovaný identifikovaný 

mikroorganizmus se nanáší přímo na testovací bod na kovové destičce a přidá se 

matrixový roztok, je tak možné diagnostikovat až 192 izolátů najednou.  

Samotná identifikace probíhá pomocí technologie MALDI-TOF (Matrix Assisted 

Laser Desorption Ionization Time-of-Flight). Směs izolátu a matrixového roztoku je 

ozářena laserem a absorpcí světla vaporizuje, díky matrixovému roztoku se vytváří 

elektrický náboj a dochází tak k ionizaci a vzniku nabitých molekul. Poté se ionty urychlí a 

vzniklé elektrické pole je vede ke hmotnostnímu spektrometru, kde jsou detekovány a 

rozděleny podle poměru hmoty a náboje, jednotlivá množství jsou měřena. Složení 

nabitých molekul je pro každý vzorek vysoce specifické a metoda je tak vhodná pro 

identifikaci mikroorganizmů. Výsledek identifikace má podobu grafu, který je pomocí 

databáze určen na konkrétní mikroorganizmus [11]. 

ELISA 

ELISA neboli Enzyme-Linked Immunosorbent Assay je identifikační metoda 

založená na reakci antigenu s protilátkou k detekci mikroorganizmů nebo buněčných 

komponent [9]. K identifikaci metodou ELISA se využívají enzymaticky značené 

protilátky a některé reakční složky schopné adsorpce na vhodný povrch (sérologické 

destičky s důlky). Metoda ELISA má několik variací a je automatizovaná s minimálními 

nároky na obsluhu [66]. Mezi základní techniky patří metoda přímá, nepřímá, sendvičová a 

kompetitivní. Hlavními látkami pro metodu ELISA jsou protilátky adaptačního imunitního 

systému produkované savcem vůči infekci, která překonala vrozenou imunitu organizmu. 

Všechny tyto protilátky se řadí mezi imunoglobuliny, ne všechny imunoglobuliny jsou 
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však protilátky. Antigeny jsou látky produkované buňkami, antigeny cizorodých buněk 

vyprovokují v organizmu produkci protilátek, které s antigeny vytvoří komplex, aby mohl 

být odstraněn fagosytózou. Této tvorby komplexů se využívá v metodách ELISA, kdy jsou 

na sérologické destičky vázany různé sestavy protilátek, antigenů a protilátek 

konjugovaných se specifickými enzymy, které po kontaktu se zkoumaným substrátem 

zapříčiní změnu barvy příslušné jamky, která je hodnocena [77]. Identifikace bakterií touto 

metodou trvá 24 až 52 hodin, u mikrobiálních toxinů je to pouze 4 až 24 hodin [9].  

4.3 Metody genotypové 

Tyto metody jsou založeny na zkoumání bakteriální DNA a lze je rozdělit na 

metody s amplifikací či bez amplifikace [66]. 

Genové sondy 

Tato metoda slouží k průkazu bakteriální DNA bez nutnosti amplifikace za 

použití sondy, tedy jednovláknitého úseku DNA, který je komplementární k DNA 

hledaného mikroorganizmu. Pokud chemicky označená sonda najde komplementární místo 

v DNA mikroba, specificky se na něj naváže (hybridizuje) a díky chemickému značení 

sondy se stane viditelné, což značí přítomnost daného mikroorganizmu [66]. Základem pro 

tuto metodu je zásoba poměrně finančně nákladných hybridizačních sond a kvalitní  

fluorescenční mikroskop. 

PCR 

Polymerázová řetězová reakce (angl. polymerase chain reaction) je nejlépe 

zavedenou metodou využívající amplifikace. Metoda je výhodná, jelikož i z velmi malého 

vzorku je možno provést analýzu DNA, a to opakováním třech jednoduchých po sobě 

jdoucích kroků:  

• denaturace dvojšroubovice DNA na jednotlivá vlákna při vysoké teplotě (95 °C), 

• připojení primerů (krátké syntetické nukleotidy) po ochlazení (50 – 55 °C) na tato 

vlákna vymezující hledaný úsek DNA, 

• působením Taq-polymerasy (původem z termofilní bakterie Thermus aquaticus) 

po opětovném zahřátí (72 °C) dojde k prodlužování primerů a vzniku kopie na 

každém vlákně.  
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Vzniklé kopie (amplikony) slouží v dalších cyklech také jako předlohy. 

Jednoduchost metody spočívá v tom, že celá metoda probíhá v jediné zkumavce a navození 

reakčních podmínek, které závisí především na cyklických změnách teploty, zajišťuje 

automaticky termocykler. Po uběhnutí třiceti cyklů (2 hodiny) vznikne z jediné molekuly 

DNA celkem 109 kopií. PCR je tedy základem mnoha metodik identifikace, založených na 

genetické informaci identifikované buňky, například identifikace genetických a infekčních 

chorob, nebo identifikace osob, v soudním lékařství a dalších [9, 66, 78, 79]. 

5. Charakteristika vybraných bakteriálních druhů rodu 

Pseudomonas 

Taxonimické zařazení 

Doména: Bacteria 

Kmen: Proteobacteria 

Třída: Gammaproteobacteria 

Řád: Pseudomonadales 

Čeleď: Pseudomonadaceae 

Rod: Pseudomonas 

Pseudomonas aeruginosa 

Druh této fluorescentní bakterie byl dříve nazýván Bacillus pyocyaneus či 

Bacterium pyocyaneum, název byl odvozen od pigmentu pyocyaninu produkovaného tímto 

druhem. Bakterie tohoto druhu mají tyčinkovitý tvar a velikost 1,5 – 3,0 x 0,5 µm. 

Pohybují se pomocí 1 až 3 bičíků umístěných na jednom konci bakterie. Vyskytuje se v 

mnoha různých ekologických prostředích od odpadních vod a půdy až po stolici domácích 

zvířat i lidí [4, 7, 28, 29]. 

Bakterie tohoto druhu se řadí mezi lidské patogeny, jejichž vysoká patogenita 

spočívá především ve vysoké odolnosti k antibiotikům, desinfekčním prostředků a také 

k vysokým koncentracím solí. To je pravděpodobně důsledkem schopnosti ochotně a 

rychle přijímat informace o rezistenci k antibiotikům od ostatních bakterií a vzniku 
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multirezistence. Antigenně se jedná o velice heterogenní bakterii, u níž je z hlediska 

somatických antigenů dnes rozlišováno 17 sérotypů, a další antigeny se váží k povrchovým 

strukturám, jako jsou bičíky nebo fimbrie [4, 29]. 

Díky své odolnosti dokáže tento druh bakterie kontaminovat nemocniční vybavení 

i na odděleních JIP, resuscitačních i novorozeneckých odděleních, kde představují původce 

závažných nozokomiálních infekcí u osob se sníženou obranyschopností (popáleniny, 

otevřené rány, sliznice dýchacích močových cest, novorozenci) a mohou končit až smrtí 

pacienta. Na patogenitě tohoto druhu bakterie se podílí její extracelulární produkty a 

faktory vázané na bakteriální buňku, mezi něž patří například produkce alginátu 

(extracelulární polysacharid) mukoidními kmeny P. aeruginosa, který obaluje 

mikrokolonie bakterií a má ochrannou funkci. Dalším buněčným faktorem je slizovitá 

vrstva bakterií a existence stěnového lipopolysacharidu, na něž se vážou specifické 

antigeny. Mezi extracelulární produkty tohoto druhu patří produkce enzymů, toxinů či 

pigmentu pyocyaninu, jehož působení má za následek znehybnění řasinek dýchacích cest a 

inhibici mitochondriálních enzymů. Proteolytické enzymy tohoto druhu inhibují 

fagocytózu a štěpí fibrin, elastin a kolagen, čímž způsobují hemoragii až nekrózu. Z toxinů 

produkovaných tímto bakteriálním druhem je nejvýznamnější toxin A, jež je produkován 

90 % kmenů P. aeruginosa a jeho toxicita spočívá v potlačení syntézy bílkovin v buňkách 

živočišné tkáně [4, 7, 28, 29]. 

 

Obrázek 4: Kultura P. aeruginosa na krevním 
agaru s viditelnou zónou hemolýzy [51] 

 

Obrázek 5: Kultury P. aeruginosa na MPA a 
difundující pyocyanin [51] 
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Pseudomonas aeruginosa se vyznačuje koloniemi vonícími po jasmínu (Endova 

půda, MacConkey agar), u starších kultur po amoniaku a schopností β-hemolýzy (obr. 4). 

Charakteristický květinový zápach je způsobn metabolity 2-acetylanilinem a 

trimethylaminem. Jako selektivní půda se používá Cetrimide agar díky kvartérním 

amoniovým sloučeninám, které většinu ostatních mikroorganizmů inhibují. Od ostatních 

pseudomonád produkujích fluorescein se P. aeruginosa odlišuje především schopností 

růstu při 42 °C. Při 4 °C je růst inhibován. Charakteristickým znakem tohoto druhu je také 

produkce pigmentů – modrozeleného pyocyaninu (methylhydrofenazin) (obr. 5) a žlutého 

fluoresceinu (pyoverdin), které dobře difundují do okolního média a při UV světle kolonie 

zeleně světélkují. U pyocyaninu byly sledovány baktericidní účinky. Všechny kmeny 

ztekucují želatinu [4, 7, 28, 30, 33]. 

Pseudomonas putida 

Název je odvozen z latinského putida, neboli páchnoucí, špinavý [3]. Tato 

bakterie je podobná Pseudomonas fluorescens a spolu s ní je například jednou s příčin 

kažení drůbežího masa. Dále je její výskyt běžný ve vodě a v půdě a bývá také izolována 

z klinických materiálů, jako jsou hlen a moč [5, 31, 32].  

 

Obrázek 6: Snímek elektronového mikroskopu bakterie P. putida PRS2000 (úsečka = 1µm) 
[87] 

K pohybu bakterie slouží několik polárních bičíků (obr. 6). Stejně jako 

P. aeruginosa se P. putida řadí mezi fluorescentní pseudomonády, protože produkuje 

fluorescein (pyoverdin), na rozdíl od ní však neprodukuje žádné fenazinové pigmenty. Od 
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této bakterie se P. putida odlišuje také rozdílnou schopností růstu v závislosti na teplotě – 

nedokáže růst při 42 °C, ale při 4 °C ano (nebezpečí kontaminace krevních i jiných 

transfuzí), teplotní optimum růstu se pohybuje mezi 25 – 30 °C. Od P. aeruginosa a 

P. fluorescens se tato bakterie odlišuje neschopností ztekucovat želatinu a dobrým růstem 

na vyšších aminech (benzylamin, butylamin, α-amylamin). Obzvláště růst na benzylaminu 

je charakteristický, jelikož P. putida odlišuje od velmi podobné P. fluorescens, která na 

něm neroste. P. putida není schopna denitrifikace [3, 5, 30, 33]. 

Stanier a kol. dělí tento druh na 2 biotypy, kdy u biotypu A je omezen růst při 

4°C, tato schopnost růstu byla prokázána jen u 11 kmenů z celkových 32, které jsou zde 

řazeny, při 4 °C rostou všechny kmeny biotypu B. Biotyp A dokáže na rozdíl od biotypu B 

využít nikotinát. Na rozdíl od biotypu A biotyp B roste na L-tryptofanu, L-kynureninu a 

antranilátu. Biotyp B také dokáže využít o mnoho širší spektrum živin než biotyp A 

(galaktóza, fenol, salicylát, naftalen, a další) [61].  

Díky ochotě těchto bakterií k horizontální výměně genů je i tento druh schopen 

degradovat velké množství organických látek a také je schopen odstranit různé těžké kovy 

z odpadních průmyslových vod [3, 34]. 

Pseudomonas fluorescens 

Výskyt tohoto druhu byl pozorován ve vodě, půdě či v kazících se potravinách 

(vejce, ryby, mléko). V mléce tato bakterie způsobuje nežádoucí změny, jako je hořká až 

mýdlová chuť nebo žloutnutí mléka se zelenou fluorescencí. Mohou se vyskytovat také 

v klinických vzorcích. Bakterie jsou pohyblivé několika polárními bičíky. Stejně jako 

P. putida dokáže růst při 4 °C a může tedy kontaminovat infuzní roztoky, naopak při 41 °C 

růst není možný, teplotní optimum leží mezi 25 °C a 30 °C. Patogenita pro člověka je 

dosud ověřována. Druh produkuje arginin dihydrolázu. Kmeny schopné denitrifikace jsou 

v anaerobním prostředí schopné využít jako konečný akceptor elektronů dusičnan místo 

kyslíku [3, 31, 32, 35]. 

Pseudomonas fluorescens produkuje fluorescentní pigment fluorescein 

(pyoverdin) fluoreskující v UV světle, pyocyanin produkován není a na rozdíl od P. putida 

ztekucuje želatinu. Dokáže růst i v prostředí extrémně chudém na živiny, jako je pitná či 

destilovaná voda, kdy zdroj uhlíku představuje CO2. Teplotní nároky jsou shodné 

s P. putida [5, 33, 34, 35, 36, 61]. 
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Druh je rozdělen podle vlastností na biovary I – V podle Palleroniho, který 

přepracoval rozdělení podle Staniera na biotyp A – G. Biovar I (biotyp A dle Staniera) 

obsahuje typový kmen a má typické vlastnosti pro tento druh. Z biovaru II se vyčlenil druh 

Pseudomonas marginalis, který je dnes považován za samostatný druh. Dvě podskupiny 

odlišující se od sebe mírou využití kyseliny dikarboxylové obsahuje biovar III (biotyp C 

podle Staniera). Biovar IV, korespondující se Stanierovým biotypem F obsahuje typový 

kmen dřívějšího zařazení P. lemonnieri. Poslední biovar V (biotyp G dle Staniera) je 

heterogenní a může se skládat z kmenů Pseudomonas fluorescens, kterým chybí některá 

důležitá vlastnost pro zařazení do jiného biovaru. Patří zde například kmen 

P. schuylkilliensis a byl zde zařazen také kmen P. geniculata, který byl později označen 

jako samostatný druh a na základě 16S rRNA nepatří do rodu Pseudomonas sensu stricto a 

měl by být přeřazen do rodu Stenotrophomonas. Dle Staniera biotyp D dnes odpovídá 

druhu Pseudomonas chlororaphis a biotyp E druhu Pseudomonas aureofaciens [3, 61, 62]. 

Mezi zajímavé vlastnosti tohoto druhu jistě patří produkce antibiotické látky 

pyoluteorinu (4,5-dichloro-pyrrol-2-yl-2,6-dihydroxyfenyl keton) kmenem P. fluorescens 

Pf-5, která působí antagonisticky vůči fytopatogennímu houbě-podobnému organizmu 

Pythium ultimum z říše Chromista. Tento organizmus je významný rostlinný patogen, 

například bavlníku. Ošetření napadených semen bakteriemi P. fluorescens Pf-5 či přímo 

antibiotikem pyoluteorinem výrazně zvýšilo klíčivost napadených semen bavlníku, musí 

být však ošetřeny přímo semena napadené rostliny, při aplikaci přímo do půdy je 

antibiotikum inaktivováno. Další antibiotikum produkováno tímto bakteriálním druhem je 

pyrrolnitrin, které působí antagonisticky vůči fytopatogenní houbě Rhizoctonia solani. Obě 

látky patří do skupiny chlorovaných fenylových pyrrolových antibiotik [63]. 

Tento bakteriální druh je také schopen produkovat antibiotikum s využitím pro 

infekce člověka. Kmen Pseudomonas fluorescens NCIMB 10586 produkuje polyketidové 

antibiotikum mupirocin, které je vhodné k uměrňování kmenů Staphylococcus aureus i 

částečně methicilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus (MRSA), díky své 

schopnosti inhibice bakteriální isoleucyl-tRNA syntázy. Mupirocin je směs polyketidů – 

směs kyselin pseudomonových, ze kterých většinu (90 %) tvoří pseudomonová kyselina A 

[64]. 
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Pseudomonas chlororaphis 

Název je odvozen z řeckého chlorus (zelený) a raphis (jehla). Tento bakteriální 

druh byl izolován z vody a mrtvé larvy chrousta. Optimální teplota se pohybuje okolo 

30 °C. Rostou při 4 °C, ale 41 °C jejich růst inhibuje. Bakterie jsou opatřeny několika 

bičíky. Bakterie druhu Pseudomonas chlororaphis neprodukují pigment pyocyanin a jen 

zřídka produkují pyoverdin, jsou však charakteristické produkcí chlororaphinu 

(nerozpustný fenazinový pigment). Ztekucují želatinu, jsou schopné denitrifikace a 

produkují arginin dihydrolázu [3, 41, 42]. 

Druh P. chlororaphis se dělí na základě 16S rRNA a biochemických analýz do 

čtyř poddruhů: P. chlororaphis subsp. aureofaciens, P. chlororaphis subsp. aurantiaca, 

P. chlororaphis subsp. chlororaphis a poddruh P. chlororaphis subsp. piscium, který byl 

zařazen do tohoto druhu až v roce 2010. Kromě charakteristických vlastností pro tento 

druh se poddruh P. chlororaphis subsp. aureofaciens vyznačuje produkcí difuzilního žluto-

oranžového fenazinového pigmentu. Poddruh P. chlororaphis subsp. aureofaciens 

produkuje kromě zeleného pigmentu také oranžový. Poddruh P. chlororaphis subsp. 

piscium, jak název napovídá, byl izolován z ryb (ze střev) a jeho kolonie produkují zelený 

nedifuzilní pigment a žluto-zelený difuzilní fluorescentní pigment, od ostatních poddruhů 

P. chlororaphis se odlišuje schopností asimilovat 3-hydroxybenzoát [41, 42, 43]. 

 

Obrázek 7: Pseudomonas chlororaphis strain 30-84 [50] 
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Pseudomonas fulva 

Název je odvozen od latinského fulva (žlutohnědý). Druh byl izolován 

z japonských rýžových polí a byl poprvé popsán v roce 1963 [45]. Bakterie jsou pohyblivé 

díky 1 – 3 polárním bičíkům. Na živném agaru jsou kolonie kruhovité, hladké, opakní, 

ploché až konvexní. Buňky se vyskytují samostatně, výjimečně v párech. Zabarvení 

kolonií je světle žlutohnědé. Na TSA je produkován ve vodě nerozpustný žlutý pigment. 

Produkce rozpustného fluorescentního pigmentu nebyla sledována (Pseudomonas agar F, 

King B médium, Kato a Ito’s P1 médium) a nebyla pozorována ani produkce pyocyaninu 

(Pseudomonas agar P, King A médium). Neztekucují želatinu a nejsou schopné 

denitrifikace. Produkují arginin dihydrolázu. Teplotní optimum se pohybuje v rozmezí 

25 – 30 °C, růst se zastavuje při 37 °C a při 42 °C již bakterie nerostou vůbec [3, 44, 45]. 

Později na základě genetických a biochemických testů byl tento bakteriální druh 

rozčleněn do 4 skupin, kde byla druhem Pseudomonas fulva shledána pouze jedna skupina, 

do které náležel také typový kmen tohoto druhu. Ostatní 2 skupiny byly v roce 2002 

ustanoveny jako samostatné druhy a jeden byl přeřazen: Pseudomonas parafulva, 

Pseudomonas cremoricolorata a kmen čtvrté skupiny byl na základě vysoké DNA-DNA 

podobnosti přiřazen ke druhu Pseudomonas straminea. Z původně známých 7 kmenů tedy 

P. fulva zůstaly pouze 3: typový NRIC 0180T, AJ 2126 a AJ2131 [41, 44]. 
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Pseudomonas mendocina 

Bakterie se vyskytuje ve vodě a v půdě a byla již izolována i z moči. Několik 

kmenů tohoto druhu produkuje jeden krátký laterální bičík (asi 1 µm dlouhý), který vzniká 

za určitých podmínek, především u mladých kultur na komplexních pevných médiích [3, 

37]. 

 

 

Obrázek 8: Pseudomonas mendocina CH110, x 2000 [37] 

 

Díky karotenoidní pigmentaci jsou kolonie Pseudomonas mendocina nažloutlé, 

povrch kolonií je plochý a hladký. Pyoverdiny ani fenazinové barviva bakterie 

neprodukuje. Optimální teplota růstu se pohybuje kolem 35 °C. Teplota 4 °C brání růstu 

bakterií tohoto druhu, ale růst při 41 °C je možný. Tento druh neztekucuje želatinu a je 

schopný denitrifikace. Nutričními nároky a také produkcí arginin dihydrolázy se 

P. mendocina blíží fluorescentním pseudomonádám (hlavně P. aeruginosa) [3, 37]. 
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6. Experimentální část práce 

Cílem experimentální části je stanovení MTC a MIC jednotlivých kovů pro 

vybrané bakteriální kmeny rodu Pseudomonas, které mají významné adaptační vlastnosti, 

jelikož byly izolovány z lokalit silně znečištěných těžkými kovy. Tyto hodnoty jsou velice 

důležité z hlediska posouzení biotechnologického potenciálu izolovaných bakteriálních 

kmenů k možnému budoucímu využití v bioremediačních technologiích s aplikacemi 

k odstranění jak organického tak kovového znečištění ve smyslu odstranění kovu či jeho 

detoxifikace, nebo k umožnění bioremediací organického znečištění za přítomnosti 

zvýšené koncentrace toxických kovů, které jsou limitující pro jiné mikroorganizmy. 

6.1 Laboratorní materiál a přístrojové vybavení 

Sterilní laboratorní spotřební materiál: 

• bakteriologické zkumavky s kulatým dnem 

• hliníkové uzávěry ke zkumavkám 

• špičky 

• pipety, jednorázové pipety 

• erlenmeyerovy baňky 

• kádinky 

• petriho misky 

• odměrné válce 

• lžičky 

• bakteriologické kličky 

Další laboratorní materiál: 

• stojan na zkumavky 

• kahan 

• pipetovací nádstavce 
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Laboratorní vybavení 

Při experimentech bylo využito přístrojové vybavení mikrobiologické laboratoře 

JA122 na Institutu environmentálního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Seznam přístrojů a 

jejich výrobců uvádí tabulka 2. 

 

Tabulka 2: Použité přístroje 

Název Typ Výrobce Charakteristi
ka 

Parní sterilizátor Sterilab®  BMT Medical 
Technology s.r.o. 

25  l 

Laboratorní inkubátor Incucell® 

LSIS-B2V/ICV 111 
BMT Medical 
Technology s.r.o. 

 

Horkovzdušný 
sterilizátor 

Stericell® 
SCK-B2V/SC55 

BMT Medical 
Technology s.r.o. 

250 °C 
 

Elektronické váhy MXX-123 Denver Instrument d = 0,001 g 

Elektronické analytické 
přesné váhy 

SI-234A Denver Instrument d = 0,0001 g 

Zařízení na úpravu vody 
pro tech. a lab. účely 

AQUAL® 29 Aqual – Miroslav Šustr  

Zařízení na úpravu vody 
pro tech. a lab. účely 

AQUAL® Upltrapur Aqual – Miroslav Šustr  

Chladnička SNAIGÉ soft line   

Mikropipeta Finnpipette® F3 Thermo Scientific, USA  

Dávkovací pipeta Multipette® plus Eppendorf  

Vodní lázeň GFL® GFL MBH, Německo  

Germicidní zářivky  OSRAM  

Biohazard box Lab box – Herasafe 
KS-9 

Thermo Scientific, USA  
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6.2 Kultivační média 

Soyabean Casein Digest Agar (Trypton Soya Agar) 

Výrobce: HiMedia®, Mumbai, Indie 

Složení:  Enzymatický hydrolyzát kaseinu  15 g/l 

 Sojový pepton  5 g/l 

 Chlorid sodný  5 g/l 

 Agar  15 g/l 

 

Příprava: 40 g přípravku se vmíchá do 1 000 ml destilované vody a zahřívá do úplného 

rozpuštění. Poté se sterilizuje v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut. 

Soyabean Casein Digest Medium (Trypton Soya Broth) 

Výrobce: HiMedia®, Mumbai, Indie 

Složení:  Enzymatický hydrolyzát kaseinu 17 g/l 

 Sojový pepton  3 g/l 

 Chlorid sodný 5 g/l 

 Hydrogenfosforečnan (di)draselný 2,5 g/l 

 Dextrosa 2,5 g/l 

Příprava: 30 g přípravku se vmíchá do 1 000 ml destilované vody a zahřívá do úplného 

rozpuštění. Sterilizuje se v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut, po ochlazení na 25 °C 

se médium skladuje na suchém a temném místě. 
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6.3 Charakteristika odběrných míst kmenů 

Použité bakteriální kmeny byly izolovány ze stanovišť výrazně kontaminovaných 

potenciálně toxickými a toxickými kovy i jinými odpady, lze proto předpokládat vysokou 

toleranci těchto bakterií vůči vysokým koncentracím kovů a v případě ostravských lagun 

také vůči organickému znečištění. Je známo, že takové rezistentní kmeny bakterií mají 

velký potenciál v rozvíjejícím se odvětví bioremediací znečištěných lokalit jelikož patří 

mezi rhizobakterie podporující růst rostlin a v některých případech jsou také samy schopny 

adsorbovat či absorbovat toxické kovy a to jak aktivně v živém stavu, tak v menší míře 

pasivně jako mrtvá biomasa. V tabulkce 6 jsou uvedeny jednotlivé druhy použitých 

bakteriálních kmenů a místa jejich izolace. 

Tabulka 3: Přehled lokalit izolace použitých bakteriálních kmenů 

Druh Označení kmene Lokalita 

Pseudomonas chlororaphis PSA-1 Zemianske Kostoľany, Slovensko 

Pseudomonas fulva PSA-3 Zemianske Kostoľany, Slovensko 

Pseudomonas putida PSA-5 Zemianske Kostoľany, Slovensko 

Pseudomonas fluorescens PSA-6 Ostravské laguny, Česká republika  

Pseudomonas aeruginosa PSA-15 Ostravské laguny, Česká republika 

Pseduomonas mendocina PSA-17 Ostravské laguny, Česká republika 

Zeminaske Kostoľany, Slovensko 

Oblast Zemianských Kostoľan, patřící mezi nejvíce kontaminované lokality 

Slovenské republiky, se nachází v povodí řeky Nitry a je velmi zatížená těžkými kovy, 

především v důsledku přítomnosti tepelné elektrárny, která spaluje nekvalitní hnědé uhlí 

s až 35 % obsahem popela. Vznikající jemné popílkové částice jsou schopné zkoncentrovat 

100 – 1000 násobné množství těžkých kovů obsažených v nekvalitním uhlí. Emise 

úletového popílku činí zhruba 30 000 t/rok, což spolu se srovnatelnou elektrárnou ve 

Vojanech výrazně přispívá ke zvýšeným koncentracím těžkých kovů v půdách [67, 68, 69]. 

U řeky Nitry se v této oblasti nacházejí celkem 3 odkaliště: dočasné, původní a 

definitivní. Výrazné stopy v Zemianských Kostoľanech zanechala také havárie v roce 

1965, kdy došlo k protržení hráze deponie popílku a do řeky Nitry uniklo více než 

3 mil. tun popílku s vysokým obsahem arsenu, který zasáhl více než 200 km koryta řeky a 

jejím vylitím také 4 000 ha zemědělské půdy. Antropogenní sedimenty v této oblasti mají 
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tedy charakter environmentální zátěže. Fluvizemě všech podtypů nacházející se zde 

v inundačním území řeky Nitry byly havárií překryty propustným elektrárenským 

popelem, který představuje závažné riziko mobility toxických prvků do půd a podzemních 

vod infiltrací srážkami. Zasažené území se v rámci sanací překrývalo nehomogenní 

antropogenní zeminou různého původu, která byla orbou půdy promíchána s popílkovou 

vrstvou. Obsahy kovů zjištěné analýzou antropogenních sedimentů na dvou odběrových 

místech (ZK-1 s, ZK-p) v roce 2008 uvádí tabulka 4. Analýza potvrdila, že největším 

kontaminantem je arsen [67, 68, 69]. 

Tabulka 4: Výsledky chemických analýz antropogenních sedimentů v lokalitě Zemianské 
Kostoľany v roce 2008 [68] 

Veličina Jednotka  ZK -1 s  ZK -p  ZK -p  
 Říční sediment  Půda (0-30cm)  Půda (60-80 cm)  

Cd  mg/kg  0,2  <0,1  <0,1  
Co  mg/kg  18  14  14  
Hg  mg/kg  0,14  0,48  0,89  

Cr  mg/kg  55  74  77  
Zn  mg/kg  124  89  81  

As  mg/kg  1231  389  942  
Pb  mg/kg  28  22  25  
Na  %  0,75  0,97  0,71  

K  %  1,33  1,58  1,56  
Ca  %  7,07  2,68  4,34  

Mg  %  2,36  1,25  1,34  
Fe  %  3,81  4,26  5,37  
Mn  %  1,02  0,088  0,086  

Al  %  6,01  7,87  9,32  

Ostravské laguny, Česká republika 

Ostravské laguny o rozloze 7 ha se řadí mezi největší staré ekologické zátěže naší 

republiky. Historie lagun se datuje až do roku 1880, kdy zde byla založena rafinerie 

minerálních olejů. Výroba se postupem času měnila s ohledem na zaměření, mezi něž 

patřilo například čištění olejů, zpracování ropy, produkce petroleje, výroba leteckého 

benzínu, olejářská výroba a později hlavně kyselinová regenerace použitých mazacích 

olejů. Provoz byl ukončen až povodněmi v roce 1997, tehdejší vlastník lagun OSTRAMO, 

firma Vlček a spol., s.r.o. již výrobu neobnovil [74]. 
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Za celou historii provozu vznikly 4 laguny (R0 – R3), kdy do druhé a třetí laguny 

byl nebezpečný odpadní materiál navážen až do července 1996. Nejstarší laguna R0 již 

překrytá navážkami obsahuje pouze tuhé odpady, R1 kašovité a tuhé odpady a laguny R2 a 

R3 obsahují kapalné, kašovité i tuhé odpady. Je uváděno, že do lagun bylo uloženo 

200 tisíc tun ropných kalů. Půda a voda v okolí lagun a hráze jsou samozřejmě 

kontaminované, což několikanásobně zvyšuje objem skutečného odpadního tělesa [73, 74]. 

Sanační práce probíhají ve smyslu využití ropných kalů přepracováním na 

palivové směsi, desorpce kontaminovaných zemí za účelem odstranění nebezpečných 

vlastností, promývání horninového prostředí ve vymezených prostorech kontaminovaného 

prostředí lagun a konečné rekultivace na les zvláštního území [75]. Sanační práce ale 

provázejí mnohé nesnáze zapříčiněné přílišnou nehomogenitou obsahu lagun. V následující 

tabulce je uvedeno reálné složení lagunového kalu s ohledem na toxické kovy [73]. 

 

Tabulka 5: Reálné složení kalů – bez zavápění a bez technologického smíchání s uhelným 
prachem [73]. 

 
Jednotka Průměr 

Směr. 
odchylka 

Průměr + 
směr. 

odchylka 
Max. 

Max. + 
směr. 

odchylka 

Síra veškerá % 0,745 0,248 0,993 1,17 1,418 

Celkový obsah halogenidů  mg/kg 1070 245,13 1315,13 1490 1735,13 

Fluor  mg/kg 0,01 0 0,015 0,01 0,01 

PCB  mg/kg 0,16 0,21 0,37 0,521 0,73 

Měď mg/kg 78,58 71,87 150,44 203 274,87 

Zinek  mg/kg 454,68 626,89 1081,56 1540 2166,89 

Nikl  mg/kg 19,90 0,67 20,57 20,5 21,17 

Olovo mg/kg 164,88 214,93 379,81 537 751,93 

Kadmium  mg/kg 0,84 0,59 1,44 1,87 2,46 

Chrom  mg/kg 26,40 4,86 31,26 34,8 39,66 

Arsen  mg/kg 3 0 4,5 3 3 

Rtuť  mg/kg 0,287 0,314 0,601 0,83 1,14 

Thalium  mg/kg 3 0 4,5 3 3 
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6.4 Ověřování rezistenčních vlastností vybraných kmenů 
Pseudomonas vůči iontům kovů 

Rezistenční vlastnosti vybraných kmenů pseudomonád se testovaly na principu 

schopnosti růstu v roztoku o různých stupních koncentrace daných kovů. Rezistence vůči 

kovům je očekávána vyšší než u běžných kmenů díky adaptaci použitých kmenů ve 

znečištěných lokalitách. 

Pro ohodnocení bakteriálního kmene z hlediska odolnosti se využívá základních 

parametrů: maximální tolerantní koncentrace (MTC) a minimální inhibiční koncentrace 

(MIC). MTC je nejvyšší koncentrace látky (v tomto případě kovu), která na růst 

bakteriálního kmene nemá fyziologický vliv a MIC je charakterizována jako nejnižší 

koncentrace antimikrobiální látky, která je schopna inhibovat viditelný růst 

mikroorganizmů. Metoda stanovení MIC je využívána především k přesnému určení 

rezistentních vlastností určitého mikroorganizmu na dané látky. Metoda MIC se používá k 

posouzení kvality všech ostatních metod citlivosti [1, 76]. 

K experimentu byla použita kultivační média TSM, TSA a roztoky kovů o 

koncentraci 10 mM/l, které byly v jednotlivých zkumavkách ředěny médiem TSM 

k docílení jednotlivých stupňů koncentrace. Pro každý kmen bylo použito 10 zkumavek 

s odstupňovanou koncentrací kovových iontů 1 – 10 mM/l, připravených dle tabulky 7. Do 

takto připravených zkumacek se naočkovaly izolované bakteriální kmeny a po 72 hodinové 

kultivaci při 30 °C se provedlo kontrolní přeočkování na Petriho misky (TSA) pomocí 

sterilní kličky nebo pipety. Po 24 hodinové inkubaci Petriho misek při 30 °C byl růst 

mikroorganizmů jasně viditelný a výsledky byly zaznamenány. Každý pokus byl opakován 

třikrát. 
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Roztoky kovů 

Tabulka 6 obsahuje názvy použitých sloučenin, jejich molaritu a potřebné 

množství sloučeniny pro přípravu 10 mM roztoku. 

Tabulka 6: Charakteristika použitých roztoků kovů a jejich koncentrace 

Název sloučeniny Vzorec 
Molární 

hmotnost 
M [g/mol] 

Množství sloučeniny 
kovu na přípravu 10mM 

vodného roztoku [g/l] 

heptehydrát síranu nikelnatého NiSO4 . 7H2O 280,86 2,8086 

heptehydrát síranu železnatého FeSO4 . 7H2O 278,02 2,7802 

heptehydrát síranu kobaltnatého CoSO4 . 7H2O 281,08 2,8108 

heptehydrát síranu měďnatého CuSO4 . 7H2O 249,68 2,4968 

heptehydrát síranu zinnatého ZnSO4 . 7H2O 287,54 2,8754 

Pro stanovování hodnot tolerance byly použity heptahydráty síranů příslušných 

kovů vzhledem k jejich výhodným vlastnostem, především dobré rozpustnosti ve vodě. 

Sterilizace roztoků proběhla pomocí filtrace přes mikrofiltry Millipore o velikosti pórů 

0,22 µm. Koncentrační řady 1 – 10 mM/l bylo dosaženo ředěním finálního 10 mM roztoku 

kovů sterilním médiem TSM (tab. 7). 

Tabulka 7: Grafické znázornění realizace koncentrační řady jednotlivých zkumavek 

č. zkumavky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

TSM 
9 ml 

TSM 
8 ml 

TSM 
7 ml 

TSM 
6 ml 

TSM 
5 ml 

TSM 
4 ml 

TSM 
3 ml 

TSM 
2 ml 

TSM 
1 ml 

10 mM/l 
10 ml 10 mM/l 

9 ml 10 mM/l 
8 ml 10 mM/l 

7ml 10  mM/l 
6 ml 10  mM/l 

5 ml 10  mM/l 
4 ml 10  mM/l 

3 ml 10  mM/l 
2 ml 10  mM/l 

1 ml 

c [mM/l] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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6.5 Výsledky 

Byly zjišťovány základní biochemické vlastnosti kmenů metodou standartní 

biotypizace pomocí systému BIOLOGTM MicroStation (MicroLog III stystem, Biolog, 

USA). Na základě této analýzy byly jednotlivé izoláty identifikovány, jejich obecná 

charakteristika je popsána v kapitole 5.  

Tabulka 8: Biochemická charakteristika izolovaných bakteriálních kmenů přístrojem 
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A1 Water – – – – – – 
A2 α-Cyclodextrin – – – – – – 
A3 Dextrin + +/– – – – +/– 
A4 Glycogen +/– +/– – (–) – +/– 
A5 Tween 40 + (–) + + + + 
A6 Tween 80 + + + + + + 
A7 N-Acetyl-D-Galactosamine – – – – – – 
A8 N-Acetyl-D-Glucosamine + – (+) – + – 
A9 Adonitol – – – – – – 
A10 L-Arabinose + – (–) – + (+) 
A11 D-Arabitol + – – – + – 
A12 D-Cellobiose – – – – – – 
B1 i-Erythritol – – – – – – 
B2 D-Fructose + + + + + – 
B3 L-Fucose – – – – – – 
B4 D-Galactose + – – – + + 
B5 Gentiobiose – – – – – – 
B6 α-D-Glucose + + + + + + 
B7 m-Inositol + – – – – – 
B8 α-D-Lactose – – – – – – 
B9 Lactulose – – – – – – 
B10 Maltose – – – – – – 
B11 D-Mannitol + –/+ – – + – 
B12 D-Mannose + – – –/+ + +/– 
C1 D-Melibiose – – – – – – 
C2 β-Methyl-D-Glucoside – – – – – – 
C3 D-Psicose – – – – – – 
C4 D-Raffinose – – – – – – 
C5 L-Rhamnose – – – – – – 
C6 D-Sorbitol – – – – – – 
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C7 Sucrose + – (+) – – – 
C8 D-Trehalose + – – – + – 
C9 Turanose – – – – – – 
C10 Xylitol – – – – – – 
C11 Pyruvic Acid Methyl Ester + + + + + + 
C12 Succinic Acid Mono-

Methyl-Ester 
+ +/– + + + +/– 

D1 Acetic Acid + + + +/– +/– +/– 
D2 Cis-Aconitic Acid + + + + + + 
D3 Citric Acid + + + + + + 
D4 Formic Acid + + + + + + 
D5 D-Galactonic Acid Lactone + – – – + (+) 
D6 D-Galacturonic Acid – – – + (–) + 
D7 D-Gluconic Acid + + + + + + 
D8 D-Glucosaminic Acid – – – – + – 
D9 D-Glucuronic Acid – – – + (–) + 
D10 α-Hydroxybutyric Acid (+) +/– +/– + +/– (–) 
D11 β-Hydroxybutyric Acid + + + + + + 
D12 γ-Hydroxybutyric Acid +/– +/– +/– – – – 
E1 p-Hydroxy Phenylacetic 

Acid 
+ + (+) + – (–) 

E2 Itaconic Acid + (–) –/+ – – – 
E3 α-Keto Butyric Acid (+) +/– +/– +/– +/– – 
E4 α-Keto Glutaric Acid + + + + + + 
E5 α-Keto Valeric Acid + +/– +/– + +/– – 
E6 D,L-Lactic Acid + + + + + + 
E7 Malonic Acid + –/+ – + + + 
E8 Propionic Acid + + + + + + 
E9 Quinic Acid + + + + + + 
E10 D-Saccharic Acid + – – + + + 
E11 Sebacic Acid – – – – – – 
E12 Succinic Acid + + + + + + 
F1 Bromosuccinic Acid + + + + + + 
F2 Succinamic Acid (–) (–) (–) +/– – +/– 
F3 Glucuronamide +/– – – + (–) + 
F4 L-Alaninamide + + + + + – 
F5 D-Alanine + + + + + + 
F6 L-Alanine + + + + + + 
F7 L-Alanylglycine + – + + + +/– 
F8 L-Asparagine + + + + + + 
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F9 L-Aspartic Acid + + + + + + 
F10 L-Glutamic Acid + + + + + + 
F11 Glycyl-LAspartic Acid – – – – – – 
F12 Glycyl-LGlutamic Acid + +/– + (+) (+) – 
G1 L-Histidine + + + + + + 
G2 Hydroxy-LProline + + (+) + (+) + 
G3 L-Leucine + + + + + +/– 
G4 L-Ornithine (+) + (+) + +/– – 
G5 LPhenylalanine – – – – – – 
G6 L-Proline + + + + + + 
G7 L-Pyroglutamic Acid + + + + + + 
G8 D-Serine + (+) (+) + +/– (–) 
G9 L-Serine + + + + + + 
G10 L-Threonine + + +/– + +/– +/– 
G11 D,L-Carnitine + + + + + + 
G12 γ-Amino Butyric Acid + + + + + + 
H1 Urocanic Acid + + (+) – + – 
H2 Inosine + + + + + + 
H3 Uridine + +/– + – + +/– 
H4 Thymidine – – – – – – 
H5 Phenyethylamine + – – + – –/+ 
H6 Putrescine + + + + + + 
H7 2-Aminoethanol + + + + + + 
H8 2,3-Butanediol – – +/– +/– – – 
H9 Glycerol + +/– + +/– + (+) 
H10 D,L-α-Glycerol Phosphate – – – – – – 
H11 α-D-Glucose-1-Phosphate – – – – – – 
H12 D-Glucose-6-Phosphate – – – – – – 

Pozn.: – = negativní, +  = pozitivní, (–) = převážně negativní, (+) = převážně pozitivní, 
+/– = hraniční 
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Citlivost izolovaných bakteriálních kmenů ke kovovým iontům 

Po odečtení výsledků citlivosti ke kovům byly data zpracovány do následujících 

tabulek a grafů. 

Tabulka 9: Výsledky citlivosti vybraných kmenů Pseudomonas k iontům Co(II) 

Co 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pseudomonas chlororaphis + + + + + + + + + + 

Pseudomonas fulva + + + + + + + + + + 

Pseudomonas putida + – – – – – – – – – 

Pseudomonas fluorescens + – – – – – – – – – 

Pseudomonas mendocina + + + + + + – – – – 

Pseudomonas aeruginosa + + + + + + + – – – 

 

Tabulka 10: Výsledky citlivosti vybraných kmenů Pseudomonas k iontům Fe(II) 

Fe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pseudomonas chlororaphis + + + + + + + + + + 

Pseudomonas fulva + + + + + + + + + + 

Pseudomonas putida + + + + + + + + – – 

Pseudomonas fluorescens + + + + + + + + + + 

Pseudomonas mendocina + + + + + + + + + – 

Pseudomonas aeruginosa + + + + + + + – – – 

 

Tabulka 11: Výsledky citlivosti vybraných kmenů Pseudomonas k iontům Cu(II) 

Cu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pseudomonas chlororaphis + + + + + + + + – – 

Pseudomonas fulva + + + + + + – – – – 

Pseudomonas putida + + + + – – – – – – 

Pseudomonas fluorescens + + + + + + + – – – 

Pseudomonas mendocina + + + + + + + + + – 

Pseudomonas aeruginosa + + + + + + + + – – 



Bc. Veronika Molinková: Fenotypová variabilita bakteriálního kmene Pseudomonas a jeho 

význam v environmentálních biotechnologiích 

45 

 

2014 

 

Tabulka 12: Výsledky citlivosti vybraných kmenů Pseudomonas k iontům Ni(II) 

Ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pseudomonas chlororaphis + + + + + + + + + + 

Pseudomonas fulva + + + + + + + + – – 

Pseudomonas putida + + + + + + + + + + 

Pseudomonas fluorescens + + + + + + + + + + 

Pseudomonas mendocina + + + + + + + + + + 

Pseudomonas aeruginosa + + + + + + + + + + 

 

Tabulka 13: Výsledky citlivosti vybraných kmenů Pseudomonas k iontům Zn(II) 

Zn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pseudomonas chlororaphis + + + + + + + + + + 

Pseudomonas fulva + + + + + + + + + + 

Pseudomonas putida + + + + + – – – – – 

Pseudomonas fluorescens + + + + + + – – – – 

Pseudomonas mendocina + + + + + + – – – – 

Pseudomonas aeruginosa + + + + + + – – – – 
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Graf 1: Srovnání tolerance k iontům kovů všech použitých bakteriálních kmenů  

 
 
 
 

Graf 2: Tolerance P. chlororaphis k iontům kovů 

 

 
 
 

Graf 3: Tolerance P. fulva k iontům kovů 
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Graf 4: Tolerance P. putida k iontům kovů 

 

Graf 5: Tolerance P. fluorescens k iontům kovů 

 

 
 

Graf 6: Tolerance P. mendocina k iontům kovů 

 

 
 

Graf 7: Tolerance P. aeruginosa k iontům kovů 
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Obrázek 10: Pseudomonas mendocina
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Obrázek 11: Pseudomonas chlororaphis
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Obrázek 12: Pseudomonas chlororaphis

 

Obrázek 13: Pseudomonas aeruginosa
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Obrázek 14: Pseudomonas putida

 

Obrázek 15: Pseudomonas fluorescens
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6.7 Diskuze výsledků 

Testované bakteriální kmeny rodu Pseudomonas  projevily velmi vysokou 

odolnost k vybraným kovům, která v případě PSA-1 (Co, Fe, Ni, Zn), PSA-3 (Co, Fe, Zn), 

PSA-5 (Ni), PSA-6 (Fe, Ni), PSA-15 (Ni) a PSA-17 (Ni) dosahovala hodnot horní hranice 

testované koncentrace 10 mM/l a lze proto předpokládat, že tyto kmeny mají maximální 

toleranční koncentraci ještě vyšší. 

Z hlediska toxicity kovů se projevil jako nejtoxičtější kobalt, toxicita dalších kovů 

pro izolované bakteriální kmeny klesala v řadě: Co(II) > Cu(II) > Zn(II) > Fe(II) > Ni(II). 

Určité rozdíly v toleranci kovů se také vyskytly mezi jednotlivými izolovanými 

kmeny bakterií, což svědčí o míře adaptace na testované kovy. Na základě výsledků 

uvedených v tabulce 14 se projevil jako nejodolnější kmen P. chlororaphis PSA-1, 

odolnost dalších kmenů klesala v řadě: PSA-1 > PSA-3 > PSA-15 > PSA-34 > PSA-6 > 

PSA-5. Kmeny byly izolovány z velmi kontaminovaných lokalit a tak v následujícím 

shrnutí je patrné, že jejich maximální toleranční koncentrace jsou mnohdy vyšší, než u 

typových kmenů daných druhů. 

 

Tabulka 14: Shrnutí hodnot MTC vůči bivalentním iontům vybraných kovů bakteriálních 
izolátů Pseudomonas 

MTC [mM/l] Označení 

kmene 

Co(II) Fe(II) Cu(II) Ni(II) Zn(II) 

Pseudomonas chlororaphis PSA-1 
10 10 8 10 10 

Pseudomonas fulva PSA-3 
10 10 6 8 10 

Pseudomonas putida PSA-5 
1 8 4 10 5 

Pseudomonas fluorescens PSA-6 
1 10 7 10 6 

Pseudomonas mendocina PSA-17 
6 9 9 10 6 

Pseudomonas aeruginosa PSA-15 
7 7 8 10 6 
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[Ni] Bakteriální kmen P. fluorescens PSA-6 izolovaný z ostravských lagun, 

kontaminovaných kromě organického znečištění také těžkými kovy, projevoval vysokou 

adaptaci vůči niklu svými hodnotami MTC minimálně 10 mM/l. V porovnání s kmenem 

P. fluorescens [96] izolovaným z odpadní vody kontaminované těžkými kovy, který rostl 

pouze do 3 mM/l kovových iontů niklu je vidět znatelný rozdíl.  

Tři izoláty kmene P. putida izolované z odpadní vody kontaminované těžkými kovy 

vykazovaly vůči niklu hodnoty MTC 2, 5 a 10 mM/l [96]. Kmen P. putida CD2 izolovaný 

z čistírenských kalů vykazoval toleranci vůči niklu 8,5 mM/l [97]. Pseudomonas putida SA 

vykazuje 2 mM/l MTC [104]. Až na jeden jsou tyto výsledky nižší v porovnání s kmenem 

testovaným v této práci, což světčí o vysoké adaptaci k tomuto kovu. Bakteriální kmen 

P. putida PSA-5 izolovaný z půdy kontaminované těžkými kovy v Zemianských 

Kostoľanech rostl ve všech testovaných koncentracích, tedy až do 10 mM/l v přítomnosti 

bivalentního niklu. 

Kmen Pseudomonas aeruginosa ASU 6a, izolovaný z kanalizace odpadních vod [103], 

dosahoval hodnot MIC hodnot 6,8 mM v tekutém a 8,5 mM na pevném médiu. Hodnoty 

MTC jsou tedy o jednotku nižší. Testovaný kmen z ostravských lagun P. aeruginosa 

PSA-34 dosahoval hodnot MTC vůči niklu vyšších a rostl ve všech testovaných 

koncentracích až do 10 mM/l. 

Ostatní testované kmeny PSA-1 a PSA-15 izolované z kontaminovaných lokalit také měly 

patrné známky adaptace, jelikož rostly ve všech testovaných koncentracích až do 10 mM/l, 

kromě P. fulva, která rostla jen do 8 mM/l sloučeniny niklu. 

[Zn] Ve srovnání se sbírkovými kmeny vykazovaly k iontům Zn(II) výrazně vyšší 

hodnoty maximální toleranční koncentrace testované bakteriální izoláty P. chlororaphis a 

P. fulva. Dle [92] sbírkový kmen P. chlororaphis CCM 4973 vykazoval MTC pouze 

5 mM/l a sbírkový kmen P. fulva CCM 7509 jen 4 mM/l [92]. U obou těchto druhů 

testovaných v této práci a izolovaných z oblasti slovenského odkaliště hodnoty MTC 

dosahovaly 10 mM/l pravděpodobně díky adaptaci rezistenčních mechanizmů bakterií 

v této oblasti, kde se obsah zinku v půdě pohybuje mezi 81 – 89 mg/kg v závislosti na 

hloubce [68].  

Sbírkový kmen P. putida CCM 7156 vykazoval stejné hodnoty MTC jako kmen izolovaný 

ze Zemianských Kostoľan – 5 mM/l, stejně tak sbírkový kmen P. fluorescens CCM 2115 
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vykazoval shodné MTC jako kmen izolovaný z Ostravských lagun – 6 mM/l [92]. Podle 

studie z roku 2012 [102], bakteriální kmeny izolované z půdy kontaminované uhlovodíky i 

těžkými kovy v Rumunsku vykazovaly nižší hodnoty MTC: P. fluorescens BBN1 4 mM/l 

a P. putida BBN2 0,2 mM/l. Pseudomonas fluorescens Psd izolovaná z rhizosféry Vigna 

mungo vůči zinku dosahovala 2 mM/l hodnot MTC [105]. Až na kmen P. putida CD2 

izolovaný z čistírenských kalů, který vykazoval toleranci vůči zinku 12,8 mM/l [97], 

vykazovaly v porovnání s ostatními naše testované kmeny vůči zinku vyšší toleranci. 

Sbírkový kmen P. aeruginosa CCM 1961 měl dokonce MTC o jednotku vyšší než kmen 

izolovaný z Ostravských lagun a to 7 mM/l [92]. Typový kmen P. aeruginosa PAO1 

dosáhl hodnot MTC 4 mM/l a kmen P. aeruginosa CMG103 izolovaný z Pákistánské řeky 

kontaminované těžkými kovy měl hodnotu MTC dokonce 8 mM/l [95]. Kmen 

Pseudomonas aeruginosa ASU 6a izolovaný z kanalizace odpadních vod dosahoval vůči 

zinku hodnot MIC 9,2 mM v tekutém a 11,46 mM na pevném médiu. Hodnoty MTC jsou 

tedy o jednotku nižší [103]. S tolerancí 6 mM/l soli zinku testovaný kmen 

P. aeruginosa PSA-15 nepatří mezi nejodolnější v rámci druhu. Testovaný kmen 

P. mendocina PSA-17 vykazoval toleranci vůči zinku 6 mM/l. Z uvedených studií vyplývá, 

že toleranční rozpětí je široké, avšak jednoznačně souvisí s množstvím přístupného kovu 

v substrátu. 

[Cu]  Vzhledem k tomu, že ionty Cu mají obecně na bakterie inhibiční vliv, byla 

předpokládána nízká tolerance ve srovnání s ostatními testovanými kovy. Přesto MTC u 

testovaných kmenů dosáhlo až 9 mM/l (P. mendocina). Dle [76] sbírkový kmen P. putida 

CCM 7156 vykazoval stejné hodnoty MTC jako kmen izolovaný ze Zemianských 

Kostoľan (4 mM/l). Dva ze tří kmenů P. putida izolovaných z odpadní vody 

kontaminované těžkými kovy vykazovaly vůči mědi hodnoty vyšší toleranční hodnoty, a to 

5 a 6 mM/l, třetí kmen vykazoval shodně toleranci 4 mM/l [96].  Kmen P. putida CD2 

izolovaný z čistírenských kalů vykazoval toleranci vůči mědi 8,2 mM/l [97]. Kmen 

P. putida BBN2 izolovaný z půdy kontaminované uhlovodíky i těžkými kovy vykazoval 

vůči mědi hodnotu MTC 1 mM/l [102]. S toleranční hodnotou 4 mM/l soli mědi v médiu 

se náš druh izolovaný z půdy kontaminované těžkými kovy v Zemianských Kostoľanech 

řadí mezi druhy s průměrnou tolerancí. 
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Sbírkový kmen P. aeruginosa měl shodnou toleranci s kmenem z ostravských lagun 

(8 mM/l) [76]. Kmen Pseudomonas aeruginosa ASU 6a izolovaný z kanalizace odpadních 

vod dosahoval vůči mědi hodnot MIC 6,3 mM v tekutém a 7,1 mM na pevném médiu. 

Hodnoty MTC jsou tedy o jednotku nižší [103]. Kmen testovaný v této práci má tedy 

relativně vysokou, ale běžnou toleranci vůči mědi. 

Izolovaný kmen P. chlororaphis vykazoval oproti sbírkovému kmeni CCM 4973 (5 mM/l) 

vyšší hodnoty MTC – 8 mM/l. Kmen P. fulva izolovaný ze znečištěného prostředí dokonce 

vykazoval výrazný rozdíl v tolerovaných koncentracích – 6 mM/l v porovnání s kmenem 

CCM 7509 (2 mM/l). Také izolovaný kmen P. fluorescens prokazoval vyšší hodnoty MTC 

(7 mM/l) než kmen sbírkový CCM 13525 (4 mM/l) [76]. Kmen P. fluorescens izolovaný 

z odpadní vody kontaminované těžkými kovy vykazoval toleranci k 4 mM/l kovových 

iontů [96]. Bakterie P. fluorescens BBN1 izolovaná z půdy kontaminované uhlovodíky i 

těžkými kovy vykazovala vůči mědi hodnotu MTC 2 mM/l [102]. Je zjevné, že testované 

bakteriální druhy (PSA-1, PSA-3, PSA-6) jsou již adaptované na prostředí znečištěné kovy 

a k mědi si vytvořily toleranci. 

Ze všech testovaných kmenů měl vůči mědi nejvyšší toleranci kmen P. mendocina PSA-17 

s 9 mM/l, což dokazuje jeho vysokou adaptaci vůči znečištěnému prostředí a vzhledem 

k jeho nízké citovanosti také vhodnost k jeho dalšímu zkoumání v rámci bioremediací. 

 [Co] Kmen P. putida CD2 izolovaný z čistírenských kalů vykazoval toleranci vůči 

kobaltu 11,6 mM/l [97]. Kmen P. putida testovaný v této práci toleroval pouze koncentraci 

1 mM/l kobaltu v médiu, což může být odůvodněno tím, že kobalt je v půdě přirozeně se 

vyskytující kov (nekontaminované půdy 21 – 50 mg/kg) a v dané lokalitě Zemianských 

Kostoľan není znečištění kobaltem příliš vysoké, pouze 14 – 18 mg/kg. Testovaný 10 mM 

roztok s 2,8 g/l kobaltové soli byl tedy na neadaptované kmeny příliš koncentrovaný. 

Stejnou toleranci 1 mM vykazoval kmen izolovaný v ostravských lagunách P. fluorescens, 

což je v nepoměru k ostatním kmenům z této lokality, které mají toleranci vůči kobaltu 

vyšší. 

Kmen Pseudomonas aeruginosa ASU 6a izolovaný z kanalizace odpadních vod 

dosahovala vůči kobaltu MIC hodnot 5,9 mM v tekutém a 7,6 mM na pevném médiu. 

Hodnoty MTC jsou tedy o jednotku nižší [103]. Pseudomonas aeruginosa z ostravských 
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lagun vykazovala podobné hodnoty tolerance 7 mM/l a kmen P. mendocina ze stejné 

lokality měla také srovnatelnou toleranci 6 mM/l. 

Kmeny P. chlororaphis a P. fulva izolované z půdy kontaminované těžkými kovy měly 

z testovaných kmenů toleranci vůči kobaltu nejvyšší – 10 mM/l roztoku kovové soli. Je 

pravděpodobné, že je tato tolerance dána geneticky možná plazmidovou DNA, kdy často 

jeden plazmid kóduje adaptaci vůči více než jednomu kovu najednou, v tomto případě je 

možné, že je tolerance ke kobaltu propojená s tolerancí vůči zinku, jelikož kmeny 

s mizivou tolerancí ke kobaltu (PSA-5, PSA-6), měly také nižší toleranci k zinku. 

[Fe] Tolerance pseudomonád vůči iontům železa je málo využívaný parametr, tudíž 

chybí srovnání. Nicméně se z hlediska této práce zdá, že pro testované kmeny je to druhý 

nejméně toxický kov, což může být dáno vysokou adaptací, ale spíše všeobecně nízkou 

toxicitou tohoto esenciálního těžkého kovu. Tři z testovaných kmenů dosáhly tolerance 

10 mM roztoku (PSA-1, PSA-3, PSA-6) a ani ostatní kmeny neměly toleranci výrazně 

nižší: PSA-17 (9 mM), PSA-5 (8 mM) a PSA-15 (7 mM). 
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7. Závěr 

Cílem této práce bylo rozšířit fenotypovou variabilitu bakteriálního rodu 

Pseudomonas o nově izolované kmeny známých druhů, které byly identifikovány na 

základě biochemické fenotypizace. Místa jejich izolace kontaminovaná těžkými kovy však 

ovlivnila tyto kmeny zvýšením jejich tolerance k mnoha toxickým kovům. Pravděpodobně 

vlivem extrémních podmínek místa izolace kmenů již byly díky fenotypové variabilitě 

některé biochemické vlastnosti atypické. Adaptované kmeny testované v této práci 

tolerovaly mnohdy výrazně vyšší koncentrace kovů než sbírkové kmeny a někdy i než 

kmeny izolované z podobně znečištěných stanovišť, což předurčuje jejich možné využití 

v bioremediační praxi.  

Častým problémem u organického znečištění životního prostředí bývá současný 

výskyt znečištění těžkými kovy, které bakteriální druhy schopné degradovat organické 

kontaminanty mohou inhibovat v jejich činnosti. Pseudomonády také obecně patří 

k bakteriím schopným degradovat významná organická znečištění, jejich současná 

odolnost vůči kovům může být velkou výhodou v degradaci jak organického znečištění tak 

znečištění toxickými kovy. 

Dalším využitím bakteriálních kmenů rezistentním vůči kovům jsou 

fytoremediace, jejichž cíle spočívají v odstranění kontaminace kovy, v ochraně rostliny 

před vlivem kovů či v uvedení kovu do formy biologicky nedostupné. Jsou však k tomu 

potřeba bakteriální kmeny s dostatečnou rezistencí vůči vyskytujícím se kovům. 

Adaptované kmeny popsané v této práci jsou využitelné v různých typech fytoremediací, 

jako fytoextrakce, rhizofiltrace, fytostabilizace či fytovolatilzace. 
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Příloha 1: České názvy zmíněných rostlin vhodných k fytoremediacím kovů 

Latinský název Český název 

Arabidopsis thaliana huseníček rolní 

Alyssum bertolonii  tařice  

Astragalus racemosus kozinec  

Brassica juncea brukev sítinovitá 

Brassica napus brukev řepka 

Glycine max   sója luštinatá 

Halimione portulacoides lebeda šruchovitá 

Helianthus annuus slunečnice roční 

Lolium perenne jílek vytrvalý 

Phragomites australis rákos obecný 

Pisum sativum hrách setý 

Ricinus communis skočec obecný 

Thaspi caerulescens penízek modravý 

Triticum aestivum pšenice setá 

Vigna radiata vigna zlatá 

Viola calaminaria violka žlutá 

Zea mays kukuřice setá 

 

 


