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1. Úvod 

 
Zem od svojej diferenciácie a konečnej relatívnej 

stabilizácie postupne mení svoje chemické a materiálne 
zloženie. V jednotlivých sférach prebieha aj v súčasnosti 
transport a akumulácia hmoty, predovšetkým pôsobením 
vnútorných a vonkajších síl Zeme. Do sumárneho bilanco-
vania však treba zahrnúť aj vplyv organizmov, najmä mik-
robiálne transformácie v biogeochemických cykloch prv-
kov. Interakcia makro- a mikroelementov alebo stopových 
prvkov s mikroorganizmami zahŕňa rôzne čiastkové proce-
sy, vrátane biosorpcie, bioakumulácie, bioprecipitácie 
alebo biokryštalizácie, ku ktorým dochádza v blízkosti 
alebo na bunkových povrchoch a vo vnútrobunkovom 
priestore mikroorganizmov1. 

V prírodných podmienkach je biomechanický rozklad 
horninového substrátu zvyčajne asociovaný s biochemic-
kými procesmi. Biochemické zvetrávanie sa prejavuje 
zmenami v mikroreliéfe minerálu a to tvorbou buď nepra-

videlných alebo pravidelných obrazcov – leptov2,3. Jedným 
z významných dôsledkov biochemického zvetrávania tu-
hých povrchov „geologických“ materiálov heterotrofnými 
mikroorganizmami je biologicky indukované uvoľňovanie 
prvkov v dôsledku produkcie mikrobiálnych metabolitov 
s vlastnosťami kyselín, a komplexotvorných alebo redox-
ných látok4– heterotrofné lúhovanie. Mikroorganizmy 
kolonizujúce substráty s obsahmi potenciálne toxických 
prvkov tak vďaka svojej prirodzenej aktivite môžu zvýšiť 
mobilitu, rozpustnosť, a tým aj biologickú dostupnosť 
alebo (eko)toxicitu mnohých nežiaducich látok1,5. Hetero-
trofné lúhovanie preto možno vnímať ako biologicky vy-
volaný proces, pri ktorom sa zvyšuje schopnosť migrácie 
látok v prostredí, v dôsledku priamej alebo sprostredkova-
nej interakcie medzi substrátom a heterotrofným organiz-
mom (napr. mikroskopickými vláknitými hubami). Tieto 
výnimočné vlastnosti mikroorganizmov sa môžu využívať 
aj v prospech človeka, v potravinárskych a farmaceutic-
kých technológiách (priemyselné fermentácie, výroba anti-
biotík a i.), v bionanotechnológiách, environmentálnych 
biotechnológiách, bioremediáciách a podobne. V posled-
nom čase rezonuje najmä proenvironmentálna aplikácia 
mikroorganizmov v spätnom získavaní (extrakcii) priemy-
selne zaujímavých prvkov z geologických alebo odpado-
vých materiálov6,7. 

Tým sa zaoberá práve disciplína označovaná ako bio-
hydrometalurgia. Tá je založená na aplikácii jednoduchých 
mikrobiálnych procesov charakteristických pre autotrofné 
a heterotrofné lúhovanie mikroorganizmami, ktoré spĺňajú 
aj najprísnejšie princípy „zelenej chémie“. Tieto metódy 
využívajú práve metabolickú aktivitu a produkty mikroor-
ganizmov na extrakciu (biolúhovanie) (polo)kovov 
z tuhých substrátov do rozpustnej formy, s možnosťou ich 
prekoncentrácie a spätného získavania v čo najčistejšej 
forme8. Pretože autotrofné mikroorganizmy nepotrebujú 
pre svoj rast externý prísun organického uhlíka, ich apliká-
cia v biolúhovaní poskytuje mnohé ekonomické výhody 
(podrobnejšie o autotrofnom lúhovaní v Urík a spol.9). 
Naopak, heterotrofné mikroorganizmy poskytujú širšie 
možnosti aplikácie v biolúhovaní najmä vďaka výraznej 
variabilite v biosyntéze exoproduktov, rýchlemu rastu 
a komplexnejším biotransformačným schopnostiam.  

Heterotrofné lúhovanie je biologicky vyvolaný pro-
ces, pri ktorom sa zvyšuje schopnosť migrácie látok 
v prostredí, v dôsledku priamej alebo sprostredkovanej 
interakcie medzi substrátom a heterotrofnými organizma-
mi (napr. mikroskopickými vláknitými hubami), pričom 
extrahované prvky nemusia bezprostredne predstavovať 
pre organizmus energetický zisk10. 

Z týchto dôvodov bolo cieľom príspevku podať ucelený 
prehľad o mechanizmoch, najvýznamnejších faktoroch 
a účinkoch v prírodných prostrediach i určujúcich trendoch 
progresívneho vývoja v environmentálnych biotechnológiách. 

HETEROTROFNÉ LÚHOVANIE A JEHO VYUŽITIE V BIOHYDROMETALURGII 
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2. Mechanizmy heterotrofného lúhovania 
 
2.1. Acidolýza a komplexolýza 

 
Niektoré druhy heterotrofných mikroorganizmov sú 

vďaka produkcii metabolitov kyslej povahy schopné výz-
namne znížiť pH prostredia, v ktorom rastú. Táto vlastnosť 
im poskytuje v konkurenčnom boji o zdroje uhlíka strate-
gickú výhodu, keďže rast mnohých bakteriálnych druhov 
a vláknitých húb je pri pH nižšom ako 3 značne redukova-
ný. Chelatačné a kyslé vlastnosti týchto metabolitov tiež 
zvyšujú rozpustnosť mnohých zlúčenín kovov a poskytujú 
tak mikroorganizmom výhodu v prostredí, v ktorom sú 
esenciálne prvky vo veľmi nízkych koncentráciách alebo 
v nerozpustnej forme1. 

Proces protón-indukovaného uvoľňovania iónov prv-
kov z tuhých substrátov, ktorý označujeme ako 
acidolýza11, tvorí spolu s komplexolýzou základ 
„chemizmu“ heterotrofného lúhovania. Kyslé mikrobiálne 
metabolity, ktoré acidolýzu vyvolávajú, vznikajú buď in-
tracelulárne alebo sú produktom enzýmovej oxidácie orga-
nických látok v extracelulárnom prostredí (napr. kys. glu-
kónová z glukózy)10,12. Keďže aj komplexolýza je proce-
som uvoľňovania prvkov účinkom biogénnych organic-
kých molekúl1,4,11, oba deje prebiehajú vo väčšine prípadov 
súbežne a v podmienkach mikrobiálnej kultivácie sú preto 
neoddeliteľné (obr. 1)13. 

Najmä mikroskopické huby produkujú rôzne primárne 
a sekundárne extracelulárne metabolity, ktoré tvoria 
s dostupnými iónmi kovov stabilné organokovové zlúčeni-
ny. Sú to najmä exopolysacharidy, karboxylové kyseliny, 
siderofóry, deriváty fenolu a aminokyseliny1,14. 

Vo všeobecnosti je kvalita a kvantita  mikrobiálnych 
metabolitov závislá od druhovej skladby spoločenstva 
mikroorganizmov, obsahu a charakteru dostupných živín 
a niektorých vlastností prostredia, ovplyvňujúcich fyzioló-
giu organizmu. Napríklad množstvá akumulovanej kyseli-
ny citrónovej druhom Aspergillus niger významne ovplyv-
ňuje obsah katiónov mangánu a pH prostredia15. Intenzita 
a rozsah výtoku uvedených kyslých a chelatačných meta-
bolitov je jedným z významných faktorov určujúcich rých-
losť heterotrofného lúhovania4. Na znižovaní pH sa však 
môže určitou mierou podieľať aj respiračná aktivita mikro-
organizmu. 

Jedným z najvýznamnejších dôsledkov výhradne kys-
lého účinku metabolitov je heterotrofné lúhovanie kremiči-
tanov a hlinitokremičitanov, ktoré prebieha už pri hodno-
tách nižších ako pH 5 (cit.16). Dezintegrácia a dekompozí-
cia takýchto substrátov je situovaná v oblasti kryštálovej 
štruktúry, kde prednostne prebieha v štruktúrnej jednotke 
kremičitanov v Si-O tetraédroch, najmä tam, kde je atóm 
Si nahradený za Al. Vodíkové protóny z  nízkomolekulo-
vých látok alebo iných molekúl biogénneho pôvodu rozru-
šujú väzby medzi Si – O – Al naviazaním na kyslík a vzni-
kajú nové fázy hydroxidov Al(OH)3 a Si(OH)4 (cit.17). 

Väzba medzi kremíkom a kyslíkom môže byť rozru-
šená aj v alkalickom prostredí. Napr. baktéria Sarcina ure-
ae v prítomnosti močoviny produkuje vysoké obsahy amo-
niaku, čo vyvoláva extrakciu kremíka z kremičitanov 
(nefelín a plagioklas) a tiež kremeňa. Môžeme preto skon-
štatovať, že podobne aj mikrobiálna produkcia alkalických 
metabolitov môže vyvolať extrakciu prvkov z tuhých 
substrátov17. 

Obr. 1. Schéma uvoľňovania katiónov kovov z povrchov pôdnych častíc a minerálov účinkom kyslých vodíkov a organických 
kyselín produkovaných mikroskopickou vláknitou hubou. Upravené podľa Gadd13 



Chem. Listy 108, 1040–1045 (2014)                                                                                                                                          Referát 

1042 

Zaujímavou skupinou chelatačných činidiel sú sidero-
fóry – vysokoafinitné Fe(III) chelatujúce ligandy, ktoré 
podporujú aktívny príjem železa do bunky1, ale viažu aj 
iné kovy, napríklad Mn(IV), Mg(II), Ga(III), Cr(III) 
a rádionuklidy18. Na mobilizácií kovov z tuhých substrátov 
sa zúčastňujú aj nepriamo, a to vtedy, keď sa v dôsledku 
uvoľnenia katiónov Fe(III) zo štruktúry substrátu lúhujú aj 
rôzne prímesné prvky19. 

 
2.2. Redoxolýza 

 
Čiastočne sa na heterotrofnom lúhovaní podieľajú aj 

redoxné transformácie chemických prvkov, ktoré prebieha-
jú v bezprostrednej blízkosti bunkových povrchov alebo 
priamo v nich. Aktivátorom týchto dejov je výtok nízko-
molekulových látok oxidačno-redukčného charakteru ale-
bo enzýmov, oxidoreduktáz z cytosolu do extracelulárneho 
prostredia. Napríklad redukcia Fe(III) prebieha účinkom 
extracelulárnej celobiózadehydrogenázy (CDH). Zdrojom 
elektrónov pre redukciu je celobióza, ktorá sa enzýmovo 
oxiduje a umožňuje redukciu železa na rozpustné katióny 
Fe(II) (cit.20). 

Určenie, ktorý z procesov bude kľúčový pri uvoľňo-
vaní prvkov (kovov), je závislé od viacerých faktorov 
a externých a interných parametrov v systéme živné mé-
dium – mikroorganizmus – typ tuhého substrátu. Každo-
pádne, na migráciu prvkov nepôsobí acidolýza, komplexo-
lýza a redoxolýza ako proces izolovane, ale v mnohých 
interakciách. Tie môžu mať buď synergický, alebo antago-
nistický účinok pri lúhovaní prvkov zo substrátu.  

 
 

3. Faktory ovplyvňujúce heterotrofné lúhovanie 
 
Konvenčné pyro- a hydrometalurgické metódy posky-

tujú relatívne vysokú extrakčnú účinnosť, majú však záro-
veň vysoké energetické nároky a generujú sa pri nich veľ-
ké množstvá vedľajších produktov s negatívnym dopadom 
na životné prostredie21. Aj vďaka tomu sa v poslednom 
čase významne zvýšil počet článkov hodnotiacich experi-
mentálne využitie mikroorganizmov v spätnom získavaní 
priemyselne zaujímavých prvkov z geologických alebo 
odpadových materiálov6,7. Heterotrofné mikroorganizmy 
poskytujú v týchto metódach široké možnosti aplikácie 
najmä vďaka výraznej variabilite exoproduktov, rýchlemu 
rastu a komplexným biotransformačným schopnostiam. 
Efektivita heterotrofného lúhovania v biohydrometalurgii 
je však významne ovplyvnená chemickými a fyzikálnymi 
vlastnosťami prostredia (pH, teplota, obsah živín) 
a vnútornými vlastnosťami mikroorganizmov (napr. rezis-
tencia voči toxicite, rastové optimum)10,14, ktorých pozna-
nie je nevyhnutné pre účinnú extrakciu záujmových prv-
kov. 

Obsah O2 a CO2: Mikroorganizmy, ktoré sa podieľajú 
na heterotrofnom lúhovaní tuhých substrátov, patria väčši-
nou k striktným aeróbom alebo k fakultatívnym 
anaeróbom22. Na zmeny obsahu kyslíka reagujú preto citli-
vo a môžu sa prejaviť v znížení produkcie organických 

kyselín citrátového cyklu15 a následne aj účinnosťou 
lúhovania23. 

Vysoké obsahy CO2 síce znižujú biologickú aktivitu 
mikroorganizmu, avšak niektoré druhy vláknitých húb ako 
Penicillium glaucum alebo Fusarium sp. sú metabolicky 
aktívne aj pri 80% parciálnom tlaku CO2, čo možno využiť 
pri zintenzívnení lúhovania tuhých substrátov v bio-
hydrometalurgii14,24. 

Obsahy makro a mikroživín: Niektoré heterotrofné 
mikroorganizmy sú síce schopné existovať v extrémnych 
podmienkach prostredia, kde sú výrazne zvýšené obsahy 
toxických látok a dostupnosť živín je obmedzená, ich me-
tabolická aktivita je však značne tlmená a účinnosť biolú-
hovania je nízka. Chemická forma a pomer obsahov do-
stupného organického uhlíka a ostatných makroživín preto 
kvalitatívne a kvantitatívne ovplyvňujú primárne 
a sekundárne metabolity, čím nepriamo vplývajú na efekti-
vitu biolúhovania15,25,26. Pomer dostupných živín ovplyv-
ňuje napr. biolúhovanie primárnych a sekundárnych fosfo-
rečnanov. Kvasinka Candida krissii extrahuje najviac fos-
foru vtedy, ak má pomer C:N v dostupných živinách hod-
notu 20. V prípade druhu Penicillium expansum je opti-
málna hodnota pomeru 40 a pri druhu Mucor ramosissimus 
je to 30 (cit.27). 

Teplota: Z chemického hľadiska sa kinetika lúhovania 
exponenciálne zvyšuje so stúpajúcou teplotou, ale teplotné 
rastové optimum mikroorganizmov je druhovo špecific-
kým znakom28 a pohybuje sa v rozmedzí 15 až 60 °C. Pre-
to využitím termofilných mikroorganizmov môžeme zvý-
šiť rýchlosť a účinnosť lúhovania. Komplexnosť problému 
účinku teploty vhodne ilustruje práca Welch a Ullman29, 
ktorí zistili, že lúhovacia schopnosť K-živca sa po znížení 
teploty o 5 °C významne zvýšila, čo bol dôsledok akumu-
lácie kyseliny glukónovej v médiu a postupného znižova-
nia pH. 

pH: Podobne ako v prípade teploty, aj aktivita vodíko-
vých katiónov v prostredí ovplyvňuje rast a metabolizmus 
mikroorganizmov, ktoré reagujú druhovo špecificky. Hod-
noty pH majú značný vplyv najmä na príjem živín mikro-
biálnymi bunkami a aktivitu exoenzýmov. Mikroorganiz-
my môžu vo svojom bezprostrednom okolí výrazne meniť 
hodnoty pH do kyslej alebo zásaditej oblasti, najmä 
v počiatočných štádiách rastu30. Podľa Domsh a spol.31 sú 
hraničnými hodnotami pre mikroskopické vláknité huby 
pH 0,5 (Aconitum valutum) a pH 11,1 (Penicillium variab-
le). Mikroskopické huby zvyčajne regulujú pH prostredia 
produkciou nízkomolekulových kyslých metabolitov, často 
organických kyselín32,33.  

Rezistencia je vlastnosť mikroorganizmu, ktorá súvisí 
s adaptačnou schopnosťou na účinok toxických koncentrá-
cií iónov kovov, polokovov a rádionuklidov26,30. Autori Xu 
a Ting23 sledovali intenzitu lúhovania Zn a Al mikrosko-
pickou hubou A. niger z popolčekov, ktorá sa značne zni-
žovala so zvyšovaním množstva substrátu, pravdepodobne 
v dôsledku inhibičného účinku uvoľňovaných toxických 
prvkov. Prítomnosť a pôsobenie (polo)kovov voči mikro-
organizmom sa prejavuje napr. translokáciou esenciálnych 
prvkov, poškodením enzýmov, konformačnými zmenami 
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v štruktúre biopolymérov a zmenami integrity bunkovej 
membrány. Odolnosť mikroorganizmov voči pôsobeniu 
toxických účinkov kovov je druhovo špecifická, čím sú 
niektoré druhy v prítomnosti toxikantu zvýhodnené1,10,14. 
K detoxikácii toxikantov môže dochádzať vo vnútrobunko-
vom prostredí, a to prostredníctvom rôznych enzýmových 
transformácií, viazaniu na makromolekuly alebo depono-
vaním do bunkových kompartmentov, napr. vakuol34, ale 
aj v extracelulárnom priestore imobilizáciou pomocou 
precipitácie do elementárnych foriem, sulfidov, uhličita-
nov, fosforečnanov alebo solí organických kyselín1. 

Rezistenciu však možno aj zvýšiť. Valix a spol.35 
laboratórnymi pokusmi pozorovali, že opakovaným preoč-
kovaním druhov A. niger a Penicillium foetidus 
v prítomnosti ťažkých kovov až do obsahov 2000 mg l–1 sa 
profilovali výrazne odolné kmene.  

Vlastnosti substrátu: Rýchlosť a intenzita heterotrof-
ného lúhovania je podmienená aj viacerými fyzikálno-
chemickými vlastnosťami substrátu. Pri tuhých substrátoch 
je rozhodujúci tvar a veľkosť prítomnej frakcie, kryštalini-
ta, štruktúrna celistvosť, merný povrch a chemické zlože-
nie. V práci Edwards a Rutenberg36 stanovili za iniciálne 
oblasti lúhovania reakčne menej stabilné superficiálne 
alebo intersticiálne zóny interagujúcich fáz, na ktoré 
v rôznej miere aktívne pôsobia vodíkové ióny aj chelatač-
né látky generované mikroorganizmami. Ďalšími výz-
namnými parametrami sú homogénnosť, resp. heterogenita 
tuhého substrátu a jeho pôvod a (pred)úprava ako aj pomer 
veľkostnej distribúcie pri rôznych objemoch roztoku a typ 
kryštálovej mriežky14,37. V závislosti od typu kryštálovej 
mriežky a chemickej väzby jednotlivých častíc nemožno 
úplne jednoznačne určiť rýchlosť a intenzitu rozpúšťacieho 
procesu vplyvom mikroorganizmov. Ale vo všeobecnosti 
možno konštatovať, že prvky sa zo substrátov tvorených 
iónovou alebo nekovalentnou väzbou uvoľňujú ľahšie než 
v prípade kryštalických fáz s kovovou alebo kovalentnou 
väzbou1,37. 

Určiť, ktorý z faktorov je kľúčový pri použití tuhého 
substrátu – mikroorganizmus, je dosť komplikované. 
Z našich dlhodobých pozorovaní pri štúdiu heterotrofného 
lúhovania sme zistili, že najzaujímavejšou oblasťou je 
práve využitie rôznych typov živných médií, ako aj použi-
tého kmeňa toho istého druhu mikroskopickej huby 
z rôznych ne/kontaminovaných oblastí. Ďalšou veľkou 
výzvou v budúcnosti bude využitie poznatkov 
o heterotrofnom lúhovaní v kombinácií s ekonomickým 
aspektom technologického využitia. Do dnešnej doby nie 
sú známe „man-made“ systémy v organizovanejších 
a technologicky komplexnejších mechanizáciách strojov 
a zariadení u nás aj vo svete. Preto detailné štúdium fakto-
rov a určujúcich parametrov hetertofného lúhovania je ešte 
zatiaľ otvorenou otázkou s viacerými nevyriešenými úlo-
hami do budúcnosti. 

 
 

4. Využitie heterotrofného lúhovania v bio-
hydrometalurgii a environmentálnych  
remediáciách 
 
Kým autotrofné mikroorganizmy sa väčšinou aplikujú 

na získavanie vybraných kovov zo sulfidov38, heterotrofné 
mikroorganizmy (najmä mikroskopické huby) pri určitej 
dotácii potrebných živín sú efektívnejšie pri rozklade 
a rozpade kremičitanov a oxidov. V tab. I sú uvedené nie-
ktoré mikroskopické vláknité huby s prirodzenou schop-
nosťou mobilizovať chemické prvky z minerálov a hornín. 

Ako už bolo uvedené, biologicky indukovanú trans-
formáciu (polo)kovov, rádionuklidov i vzácnych kovov 
v rôznych typoch tuhých substrátov mechanizmami hetero-
trofného lúhovania možno využiť v biohydrometalurgii pri 
spätnom získavaní drahých, farebných a ušľachtilých ko-
vov a polokovov z minerálov (hlavne polymetalických 
rúd), hornín alebo iných substrátov. Preukazný účinok 
potvrdili viaceré druhy mikroskopických húb ako Clados-

Hornina (minerál) Mobilizovaný  
prvok 

Mikroorganizmus 

Pegmatit (spodumen, petalit) Li, Be Aspergillus niger 

Alkalické vulkanity (leucit) K Penicillium sp., Scopulariopsis sp. 

Glaukonické pieskovce K Aspergillus sp. 

Granit, bazalt, peridotit Ti Penicillium sp. 

Nefelín, (hlinito)kremičitany Al A. fumigatus, A. amstelodami, A. cyclopium,  
A. brevicompactum, Cladosporium resinae 

Cu polymetalické rudy Cu Penicillium notatum 

Oxidy, uhličitany, kremičitany Zn, Ni P. varianty, P. simplicissimum, A. niger 

Laterity, feromangánové konkrécie Ni Aspergillus sp.,  Penicillium sp. 

Oxidy, fosforečnany (uránonostné minerály) U A. ochraceus, P. funiculosum 

Hematit Fe A. niger 

Mangánové rudy (oxidy) Mn Aspergillus sp., Penicillium sp., Pichia sp. 

Tabuľka I 
Niektoré chemické prvky mobilizované z rôznych typov hornín a minerálov pôsobením mikroorganizmov4,48,49 
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porium sp., Verticillium sp., Alternaria sp., Aspergillus sp., 
Penicillium sp., Botrytis sp., Fusarium sp., Cephalospo-
rium sp., Spicaria sp.,  Homodendron sp. alebo Mucor 
sp.1,10,39. Biohydrometalurgický proces recyklácie kovov je 
podobný prírodným biogeochemickým cyklom40. Tento 
proces predstavuje iniciálnu fázu v technologickom postu-
pe pri spätnom získavaní „záujmových“ prvkov. Aj keď 
viaceré výskumy zaoberajúce sa využívaním heterotrof-
ných mikroorganizmov sú do značnej miery potvrdené 
v experimentálnych podmienkach, ich aplikácia v prevádz-
kových alebo poloprevádzkových podmienkach sa zatiaľ 
dostatočne nevyužíva14.  

Z hľadiska kinetiky heterotrofného lúhovania sú 
v literatúre za posledné roky rozpracované dva prístupy6. 
Jedným je heterotrofné lúhovanie (mikroskopickými huba-
mi) priamym aplikovaním mikroorganizmu na substrát 
(jednostupňový proces). Druhým je použitie extrahova-
ných sekundárnych metabolitov mikroorganizmov na ex-
trakciu zo substrátu (dvojstupňový proces), bez priameho 
kontaktu mikroorganizmu7, v ktorom sa využívajú aj puri-
fikované metabolity, najmä organické kyseliny. Na zinten-
zívnenie procesu uvoľňovania prvkov pôsobením organic-
kých kyselín sa do nich pridávajú aj ďalšie chemické rea-
genty ako napr. peroxid vodíka, kyselina sírová, alebo sa 
heterotrofné lúhovanie kombinuje s rôznymi elektroche-
mickými alebo ultrazvukovými metódami6–8. Dvojstupňo-
vá metóda sa väčšinou uskutočňuje v dynamických pod-
mienkach, kde väčšina autorov využíva v systéme nielen 
rýchlosť premiešavania, vzájomnú interakciu častíc 
s lúhovacím roztokom, ale aj vzájomné mechanické pôso-
benie medzi časticami substrátu. Viaceré metodické postu-
py sa sústreďujú na efektívne využitie dvojstupňového 
procesu, najmä kvôli vyšším koncentráciám sekundárnych 
metabolických produktov vznikajúcich počas kultivácie 
bez prítomnosti substrátu. Viaceré štúdie jednostupňového 
procesu s dlhodobou kultiváciou pri statických podmien-
kach však naznačujú, že extrahované kovy neprechádzajú 
len do roztoku, ale dochádza aj k ich transformácii do novo 
vzniknutých kryštalických fáz1,40,41.  

Biotechnologické získavanie vybraných prvkov sa 
koncentruje nielen na využitie prírodných geogénnych 
materiálov ako minerálov a hornín, ale v poslednom obdo-
bí aj na recykláciu antropogénnych sekundárnych surovín. 
Schopnosťami lúhovania vybraných chemických prvkov 
z tuhých substrátov (odkaliskového a haldového materiálu, 
polymetalických rúd, antropogénne znečistených pôd 
a sedimentov alebo priemyselných odpadov a i.) mikrosko-
pickými hubami sa zaoberali viaceré výskumné 
skupiny23,37,39–42.  

Remediáciou kovmi znečistených pôd pri aplikácií 
organických metabolitov sa zaoberal výskum Arwidsson 
a Allard33,31. Rozsiahlu komparatívnu štúdiu využitia bio-
hyrometalurgických procesov spätného získavania Zn, Pb, 
Cu, Cd, Ni, Fe a i. z čiernych bridlíc rozpracováva Anjum 
a spol.7. Asghari a spol.43 poukazuje na využitie mikrosko-
pických vláknitých húb A. niger a P. simplicissimum 
a iných mikroorganizmov pre spätné získavanie prvkov zo 
spotrebovaných katalyzátorov obsahujúcich oxidy 

a sulfidy kovov s potenciálne toxickými prvkami ako Cu, 
Pb, V, Zn, Ni, Al, Mo. Biolúhovaním lateritových rúd 
s obsahom niklu pôsobením druhu A. foetidus sa zaoberal 
Le a spol.44. Fomina a spol.45 lúhovali Pb z primárnych 
a sekundárnych minerálov a experimentálne pripravených 
zlúčenín pomocou druhu mikroskopickej huby Beauvaria 
caledonica. Aplikáciu mikroorganizmov na zníženie obsa-
hu vybraných ťažkých kovov v popolčeku po spaľovaní 
uhlia, priemyselného odpadu (mestského komunálneho 
odpadu z tepelných elektrární a i.) aplikáciou druhu 
A. niger sa zaoberali rôzni autori23,37,46. Moderné je aj zís-
kavanie prvkov z elektronických odpadov (druhotné suro-
viny – nebezpečné odpady), ktoré sa zdá byť ekonomicky 
výhodné, pretože obsahy niektorých prvkov ako Cu, Ni, 
Pb, Sn, Zn, Au, Ag viacnásobne (niekedy aj 100 násobne) 
prevyšujú prirodzený výskyt prvkov v horninách40,47. 
Brandl a spol.40 lúhovali kovy z elektronických odpadov 
pomocou mikroskopických vláknitých húb A. niger 
a P. simplicissimum. Produkcia organických a anorga-
nických kyselín spôsobila uvoľňovanie a mobilizáciu ko-
vov. U všetkých aplikovaných druhov sa zistila viac ako 
95% účinnosť pri extrakcii Al, Ni a Pb. Rôzne biologické 
procesy pri extrakcii kovov zo sekundárnych odpadov 
prezentuje aj štúdia Lee a spol.44. 

 
 

5. Záver 
 
Heterotrofné lúhovanie je prirodzenou súčasťou bio-

geochemických cyklov prvkov v prostredí, ktorého sa zú-
častňujú najmä zástupcovia mikroskopických húb. Hetero-
trofné mikroorganizmy lúhujú z tuhých substrátov prvky 
viacerými mechanizmami, a to acidifikáciou a alkalizáciou 
prostredia, komplexolýzou alebo redoxolýzou. Tieto me-
chanizmy sa môžu využívať aj technologicky. Biohydro-
metalurgický proces recyklácie kovov je podobný prírod-
ným biogeochemickým cyklom. Pre zefektívnenie biolú-
hovania je nevyhnutné optimalizovať rôzne parametre, ako 
zdroj živín, výber vhodného mikroorganizmu, pH, teplotu, 
obsah kyslíka, fyzikálne a chemické parametre tuhého 
substrátu a i. Heterotrofné lúhovanie sa zdá byť vhodnou 
alternatívou pre získavanie prvkov z nesulfidický minerá-
lov, napr. kremičitanov, oxidov a hydroxidov, karbonátov, 
ako aj druhotných surovín a rôznych typov odpadov napr. 
popolčekov, elektronických odpadov a i. 
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Heterotrophic leaching is a common process proceed-

ing in biogeochemical cycles of various essential macro- 
and micronutrients as well as trace elements in the envi-
ronment. Microorganisms, especially filamentous fungi 
play a key role in bioleaching. Due to their extensive meta-
bolic activities, which relate to enormous production of 
various exometabolites, the interactions of microorganisms 
with solid substrates with incorporated metals results in 
significant changes in their distribution in environment, 
mobility, bioavailability as well as toxicity. The hetero-
trophic leaching is based on acidification, complexation 
and redox reactions. These processes can be used in bio-
hydrometallurgical recycling of metals from waste materi-
als. However, to achieve a good efficiency, the process 
must be well understood and the optimization of extraction 
conditions is necessary. Heterotrophic bioleaching is an 
appropriate alternative in metal recovery from various 
sources.  


