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Abstrakt 

Je známo, že bakteriální společenstva tvoří důležitou součást biosféry planety 

Země, ale jejich konzistence a druhové variace jsou málo prozkoumány. Disertační práce 

se zabývá genotypovými a fenotypovými vlastnostmi bakteriálního kmene Rhodococcus 

degradans. Praktická část práce se věnuje základním charakteristikám bakteriálního 

kmene Rhodococcus a dále reakcím bakterií na prostředí s kovy (biosorpce, 

bioakumulace, biovolatizace). Experimentální část je rozčleněna na čtyři hlavní kapitoly 

(morfologické vlastnosti Rhodococcus degradans, genotypové, fenotypové a další 

fyziologické charakteristiky kmene), výsledky a diskuzi. Základní genotypizace kmene 

byla prováděna s využitím univerzálních primerů 16S rRNA. Fenotypové vlastnosti byly 

zjišťovány s využitím moderního testovacího systému BIOLOG MicroStation a srovnány 

s nejbližšími druhy v rámci dosud známého taxonomického postavení kmene. Mezi další 

fyziologické charakteristiky jsou řazeny rezistenční, biodegradační a bioloužící studie. 

Na závěr je uvedeno shrnutí a nastínění možného využití tohoto bakteriálního kmene. 

Klíčová slova: Rhodococcus degradans, genotyp, fenotyp, rezistence, biodegradace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

It is known, that bacterial communities constitute an important part of the 

biosphere of the Earth, but their consistency and generic variations are little explored. 

Dissertation engages in genotypic and phenotypic characteristics of the bacterial strain 

Rhodococcus degradans. The practical part is focused on the basic characteristics of the 

bacterial strain Rhodococcus and then on reactions of the bacteria to the environment with 

metals (biosorption, bioaccumulation, biovolatization). The experimental part is divided 

into four main chapters (morphological properties of Rhodococcus degradans, genotypic, 

phenotypic and other physiological characteristics of the strain), results and discussion. 

Basic genotyping of the strain was carried out with use of the universal primers of the 

16S rRNA. Phenotypic properties were detected with use of modern testing BIOLOG 

MicroStation system and were compared with the closest types within so far known 

taxonomic position of the strain. Resistance, biodegradation and bioleaching studies are 

ranked among other physiological characteristics. In conclusion there is given a summary 

and outline of the possible use of the bacterial strain. 

Keywords: Rhodococcus degradans, genotype, phenotype, resistance, biodegradation  
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1. Úvod 

Znečištění životního prostředí antropogenní činností je globálním problémem celé 

naší planety (Dirner, 1997), což se projevuje stoupající přítomností toxických substancí 

v prostředí, z nichž k nejzávažnějším patří perzistentní organické polutanty a toxické 

(potenciálně-toxické) kovy. Stoupající kontaminace má vliv nejen na jednotlivé složky 

životního prostředí (biosféru, pedosféru, hydrosféru), ale také na ekosystém jako celek. 

Významnou součástí biosféry jsou mikroorganismy, které lze považovat za indikátory 

stavu prostředí, neboť přímo reagují na stresové faktory prostředí svou vitalitou 

(Kuyukina a kol., 2010). Znalosti jejich biologické aktivity a vlastností jsou 

předpokladem pro jejich následné praktické využití v průmyslových biotechnologiích. 

Před vlastní biotechnologickou aplikací bakteriálního kmene je však nutné ověřit základní 

fyziologické parametry, v případě aplikace kmene do prostředí s extrémním podílem 

toxických látek je potřeba předem otestovat adaptabilitu a toleranci vůči daným 

sloučeninám.  

Bakteriální kmen Rhodococcus degradans CCM 4446 patří mezi perspektivní 

bakteriální mikroorganismy, jejichž studiu se na Institutu environmentálního inženýrství 

věnujeme již dlouhodobě. Dosud však nebyla publikována práce shrnující jeho velmi 

zajímavé fenotypové a genotypové vlastnosti, které nakonec vedly k taxonomické 

identifikaci tohoto kmene až na úroveň nového druhu.  

Disertační práce shrnuje biodegradační schopnosti kmene R. degradans 

CCM 4446, které byly ověřovány v rozsáhlých experimentech, potvrzujících jeho 

významné vlastnosti při snižování toxických organických látek z prostředí. Cílená 

aplikace kmene v biodegradačních procesech vedla ke snižování toxicity antropogenních 

sedimentů i odpadních vod se zvýšenými obsahy kovových substancí a lze tedy 

konstatovat, že ve srovnání s jinými druhy mikroorganismů dosahuje tento kmen 

výborných bioremediačních výsledků. Další studium jeho fyziologických schopností 

umožňuje zvýšení jeho biotechnologických možností využití včetně aplikací v metodách 

biotěžby kovů. 
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2. Cíl práce 

Cílem disertační práce je shrnutí biodegradačních vlastností bakterií R. degradans 

na základě podrobných genotypových a fenotypových studií kmene. 

Specifické cíle práce:  

- popis základních morfologických vlastností na základě standardizovaných 

fenotypových testů,  

- genotypové studie kmene pomocí sekvence vybraných oblastí genomu, 

- uložení získaných sekvencí do světové nuklidové databáze GenBank, 

- podrobná biochemický identifikace kmene pomocí testovacího systému 

BIOLOGTM Microstation, 

- další fyziologické charakteristiky kmene, 

- rezistenční studie vůči vybraným kovovým iontům, 

- rezistenční studie vůči vybraným antibiotikům, 

- studie růstu kmene v prostředí s kovy, 

- biodegradační testy na reálných vzorcích z kontaminovaného prostředí, 

- bioloužící experimenty na vzorcích flotačních kalů a antropogenních 

sedimentů s obsahem arsenu. 
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3. Charakteristika bakterií Rhodococcus 

Bakterie rodu Rhodococcus jsou významnými mikroorganismy, a to zejména díky 

svým mimořádným metabolickým vlastnostem. Genom bakterií je vybaven velkými 

lineárními plazmidy nesoucími geny, které kódují enzymy schopné degradovat celou 

škálu cizorodých a přirozeně se vyskytujících sloučenin, z nichž některé mohou 

představovat dlouhodobé riziko pro životní prostředí (Larkin a kol., 2006; Bell a kol., 

1998). Bioremediační potenciál rodu Rhodococcus je obrovský a je známo, že produkty 

jeho metabolismu jsou karotenoidy, biologicky povrchově aktivní látky, biologické 

flokulanty a celá řada dalších biologicky aktivních látek (Gűrtler a kol., 2010). 

3.1. Taxonomie rodu 

Taxonomické postavení bakteriálního rodu Rhodococcus v systému prokaryot 

není dosud zcela jednoznačně vymezeno a je doprovázeno celou řadou změn na úrovni 

řazení tohoto rodu i jeho jednotlivých druhů. Aktuálně platná taxonomie rodu vychází 

z jeho dosud známého fylogenetického postavení (Sedláček, 2007): 

Doména: Bacteria 

Kmen: Actinobacteria 

Třída: Actinobacteridae 

Řád: Actinomycetales 

Podřád: Corynebacterineae 

Čeleď: Nocardiaceae 

Rod: Rhodococcus 

 Druh: Rhodococcus aetherivorans 

           Rhodococcus artemisia 

           Rhodococcus baikonurensis 

                Rhodococcus degradans 

                Rhodococcus equi 

           Rhodococcus erythropolis 

           Rhodococcus fascians 

           Rhodococcus globerulus 

           Rhodococcus gordoniae 
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Taxonomické řazení rodu Rhodococcus bylo navrženo na základě studií 

aktinomycet, které byly zkoumány jako testovací kmeny pro 92 znaků a seřazeny podle 

své procentuální podobnosti (Goodfellow a kol., 1977). Zkoumané charakteristiky 

zahrnovaly především základní morfologické vlastnosti, dále utilizační zkoušky, 

toleranci k inhibičním sloučeninám, rezistenci k různým druhům antibiotik, schopnost 

růstu v různých teplotách a při různém pH, a mnoho dalších biochemických testů. 

Podrobnější taxonomické studie zahrnovaly ještě další fyziologické analýzy, například 

využívání fluorogenních substrátů k detekci specifických enzymatických aktivit (Bell 

a kol., 1998; Googfellow a kol., 1990). 

Základem reklasifikace a současné reorganizace taxonomie bakteriálního rodu 

Rhodococcus jsou genomické studie s využitím sekvenační analýzy konkrétních oblastí 

genomu, především 16S rDNA, jejíž stupeň homologie vyjadřuje příbuznost jednotlivých 

druhů (Bell a kol., 1998). Genové sekvence 16S rDNA jsou nyní k dispozici pro všechny 

platně popsané druhy Rhodococcus;  jejich podrobné studium prokázalo, že rod 

Rhodococcus tvoří relativně odlišné kmeny spadající do celkem pěti skupin (obr. 1) 

(Rainey a kol., 1995). První skupina obsahuje R. erythropolis, R. glomerulus, 

R. marinonascens a R. opacus, druhá obsahuje R. rhodochrous, R. ruber a R. coprophilus 

a kmeny R. rhodnii, R. fascians a R. equi tvoří každý svou vlastní odlišnou skupinu 

fylogenetického stromu. Autoři studie rovněž dospěli k závěru, že rod Nocardia se spíše 

vyvinul v rámci rodu Rhodococcus než vedle něj.  Při dalším zkoumání bylo zjištěno, 

že druh R. zopfii se nachází ve skupině R. rhodochrous zatímco R. percolatus náleží 

do skupiny R. erythropolis (Briglia a kol., 1996).  
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Nicméně, v současnosti je název rodu Rhodococcus plně uznán ve schváleném 

seznamu bakteriálního názvosloví (Approved List of Bacterial Names) i v posledním 

vydání Bergey´s Manual of Systematic Bacteriology (Jones a Goodfellow, 2012), kde 

je dosud popsáno 30 druhů tohoto rodu (Gűrtler a kol., 2010; Jones a Goodfellow 2010; 

Skerman a kol., 1980). 

3.2. Fyziologické vlastnosti rodu 

Bakterie rodu Rhodococcus jsou převážně gram-pozitivní, (ale také mohou být 

gram-variabilní) druhy bakterií, jsou nepohyblivé, aerobní, chemoorganotrofní 

s oxidačním metabolismem, schopné obecně využívat celou řadu organických sloučenin 

jako jediný zdroj uhlíku a energie. Většinou jsou acidorezistentní (Sedláček, 2007). 

Zástupci rodu se mohou vyskytovat (obr. 2) ve formě tyček, koků, dokonce v závislosti 

na morfologických změnách mohou u starších kultur vytvářet i silně větvené substrátové 
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Rhodococcus 
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Rhodococcus 
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rhodochrous 

Rhodococcus ruber

Rhodococcus 
coprophilus
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rhodnii
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Rhodococcus 

fascians

5. skupina Rhodococccus  equi

Obrázek 1: Schéma rozložení skupin bakteriálního rodu Rhodococcus (Rainey a kol., 1995) 
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mycelium (Vojtková a kol., 2012). Barva není vždy červená, zbarvení kolonie se může 

lišit v závislosti na druhu i kultivačních podmínkách, známy jsou barevné variety 

od bezbarvé přes žlutohnědé, krémové, žluté, oranžové až po lososové odstíny (Gűrtler 

a kol., 2010; Goodfellow a kol., 1998).  

Rod Rhodococcus je v přírodě velmi rozšířený, nachází se v lidmi nedotčené 

přírodě, ale také se vyskytuje v kontaminovaném prostředí. Zástupci rodu Rhodococcus 

byli izolováni z velkého množství přírodních zdrojů, včetně čistých a kontaminovaných 

zemin a hornin, povrchových i pozdemních vod, z mořských sedimentů, nalezen 

a vyizolován byl také z extrémního prostředí, suchých pouštních oblastí a z podzemní 

vody s nízkým obsahem kyslíku (Kuyukina a kol., 2010), ze vzduchu na ruské kosmické 

stanici Mir (Li a kol., 2004), i z kalů odpadních vod jako bakterie degradující 

karbandazim (Wang a kol., 2010). 

 

Obrázek 2: Morfologie buněk Rhodococcus degradans, snímek pořízen skenovacím elektronovým 

mikroskopem SEM (Vojtková a kol., 2011) 

Bakterie Rhodococcus jsou často izolovány z prostředí, kde jsou přítomny 

uhlovodíky. Některé druhy, zejména R. rhodochrous a R. ruber, prokázaly schopnost 

růstu v přítomnosti plynných uhlovodíků (jako je například propan, butan, acetylen), 

který využívají jako vhodný zdroj uhlíku (Ivshina a kol., 1994). Některé druhy rhodokoků 

jsou schopny degradovat také alifatické a polycyklické uhlovodíky, pyridin, steroidy, 
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lignin, chlorované fenoly, nitrované  aromatické sloučeniny, některé pesticidy, 

dibenzothiofen či pentachlorfenol (De Carvalho a kol., 2014); kmeny jsou 

biotechnologicky využívány pro produkci enzymů, které slouží k transformaci xenobiotik 

(Morton a kol., 2001). Vlastnosti rezistence bakterií Rhodococcus a jejich metabolické 

schopnosti k degradaci všech těchto látek jsou spojeny s vlastnostmi genomu, především 

s neobvyklou přítomností více homologních katabolických enzymů, včetně přítomnosti 

velkých lineárních plazmidů (De Carvalho a kol., 2014; Larkin a kol., 2005). U rodu 

Rhodococcus byly také prokázány plazmidy zajišťující efflux kovových iontů 

(De Carvalho a kol., 2014; Sekine a kol., 2006), velký počet z nich jsou plazmidy 

konjugativní nebo mobilizovatelné (Letek a kol., 2010). Studiem katabolických plazmidů 

u druhů R. jostii RHA1 a R. erythropolis BD2 byla prokázána funkce několika 

transportérů zapojených do exportu kovových iontů (As, Cd, Cu a Hg), geny pro transport 

těžkých kovů však mohou být také součástí nukleoidu a mnohé z nich jsou substrátově 

smíšené pro mnoho různých sloučenin (Stecker a kol., 2003; Dabbs a Sole, 1988). 

Zástupci druhů Rhodococcus jsou využíváni v procesech moderních 

biotechnologií k průmyslovým syntézám i transformacím. V posledních letech dochází 

k rozvoji v oblasti klonovacích vektorů, které umožňují přenos genů v rámci tohoto rodu, 

ale také mezi rodem Rhodococcus a jinými druhy bakterií například bakteriemi 

Escherichia coli (Whyte a kol., 2002; Shao a kol., 1995). S využitím transgenních 

manipulací na molekulární genové úrovni se využívají užitečné fenotypové znaky 

zajímavých druhů Rhodococcus, které mohou být převáděny na jiné organismy (Pei 

a kol., 2014). 

Zajímavým příkladem biotechnologického využití rhodokoků v praxi je kmen 

R. rhodochrous J1, který je v Japonsku  firmou Nitto Chemistry Industry Company Ltd. 

využíván k výrobě více než 30 000 tun akrylaminu ročně. Jde o první úspěšné průmyslové 

využití bakterií Rhodococcus v chemickém průmyslu (Tao a kol., 2009). Vzhledem k již 

prokázaným metabolickým schopnostem rhodokoků vzniká další možnost 

biotechnologického využití tohoto rodu k produkci celé řady významných látek, jako jsou 

kyselina akrylová, různé amidy, vitamíny, nikotinamid a další látky chemického 

charakteru (Zhang a kol., 2015). 
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3.2.1. Bioremediace znečišťujících látek 

Bioremediace má velký potenciál v účinné obnově znečištěného prostředí pomocí 

biodegradační aktivity mikroorganismů. Rod Rhodococcus je slibnou skupinou bakterií 

vhodných pro biodegradaci problematických kontaminantů. Schopnost bakterií 

Rhodococcus degradovat různé chemické sloučeniny má velký význam v přírodní 

degradaci i cílené bioremediaci těchto látek (tab. 1). Tento bakteriální rod je často 

přirozeně přítomný v rámci autochtonní mikroflóry kontaminovaného prostředí, kde 

dokáže setrvat i za velmi nepříznivých podmínek (Kuyukina a Ivshina, 2010). Mezi 

chemické znečišťující látky, které mohou být tímto bakteriálním rodem degradovány, 

patří jednoduché uhlovodíky (často se také využívají jako jediný zdroj uhlíku při kultivaci 

tohoto bakteriálního kmene), chlorované uhlovodíky, aromatické uhlovodíky 

i polycyklické aromáty jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), které jsou perzistentní 

a jsou považovány za obzvláště nebezpečné v životním prostředí. Uvádí se, že různé PCB 

mohou být alespoň z části degradovány kmeny R. rhodochrous, R. glomerulus, 

R. erythropolis a dalšími doposud druhově nezařazenými kmeny (Santo a kol., 2013; 

Martínková a kol., 2009; Larkin a kol., 2006). Biodegradace aromatických sloučenin 

prochází složitými cykly, metabolity jsou degradovány přes několik centrálních drah 

a  citrátový cyklus. Na obr. 3 jsou znázorněny centrální dráhy katabolismu aromatických 

sloučenin pomocí bakteriálního rodu Rhodococcus. 
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Obrázek 3: Centrální katabolické dráhy aromatických sloučenin (Martínková a kol., 2009) 
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Tabulka 1: Přehled významných fyziologických a biochemických vlastností bakterií Rhodococcus a 

jejich aplikací v biodegradačních procesech 

charakteristická 

vlastnost popis 

výhody 

v bioremediaci reference 

velká katabolická 

diverzita 

degradace širokého rozsahu 

chemických látek, včetně 

alifatických a aromatických 

uhlovodíků a jejich  derivátů, 

oxygenátů  a 

heterocyklických sloučenin 

komplexní 

biodegradace ropy a 

průmyslových odpadů, 

biodegradace 

xenobiotik 

Warhurst a 

Fewson 1994; 

van der Geize a 

Dijkhuizen 2004; 

Martínková a 

kol., 2009 

aerobní a 

mikroaerobní 

metabolismus 

perzistence v prostředí s 

nedostatkem kyslíku 

bioremediace za 

extrémních podmínek 

(např. vysoká hustota 

půdy, nedostatek 

půdního vzduchu, 

nedostatek živin, aj.) 

Travkin a kol., 

2002; Fahy a 

kol., 2006; 

2008a; Vogt a 

kol., 2004; Joshi 

a kol., 2008 

růst v oligotrofním 

prostředí 

růst v omezené přítomnosti 

živin 

odolnost vůči nedostatku 

růstových látek 

bioremediace v 

prostředí s nízkým 

obsahem živin, (v 

extrémním prostředí 

podzemních vod) 

Ivshina a kol., 

1981; Elo a kol., 

2000; Mergaert a 

kol., 2001; 

Priestley a kol., 

2006; Ohhata a 

kol., 2007 

nedostatek katabolitů 

biodegradace kontaminantů 

není potlačována přítomností 

snadno asimilovatelných živin 

bioremediace v 

prostředí bohatém na 

organické (odpadní 

vody) 

Warhurst a 

Fewson 1994 

přizpůsobení 

hydrofobnímu 

substrátu 

hydrofobní buněčný povrch, 

přilnavost k uhlovodíkům a 

produkce biosurfaktantů 

rozšíření biodegradace 

hydrofobních 

znečišťujících látek 

Lang a Philp 

1998; Whyte a 

kol., 1999 

tvorba biofilmu 

přilnavost na pevné povrchy, 

prokázaná tvorba biofilmu 

možnost aplikace ve 

formě biokatalyzátorů 

Sorkhoh a kol., 

1995; Di 

Lorenzo a kol., 

2005; Borin a 

kol., 2006 

odolnost proti 

stresovým 

podmínkam 

prostředí 

termotolerance, 

vysoká resistence vůči pH,  

těžkým kovům a dalším 

xenobiotikům 

bioremediace v 

extrémních a 

bioremediace v 

průmyslových 

podmínkách prostředí 

Whyte a kol., 

1999; Bej a kol., 

2000; Aislabie a 

kol., 2006; Ryu a 

kol., 2006, Fahy 

a kol., 2008b 

konkurenceschopnost 

v prostředí 

vysoká konkurenceschopnost 

ve společenstvu (K-

strategové) přežívá ve společenstvu 

Juteau a kol., 

1999; Margesin a 

kol., 2003; Borin 

a kol., 2006 

patogenita a další 

antagonistické 

vlastnosti 

nízký počet patogenních 

druhů, nedostatek 

antagonistických vlastností, 

bezpečný pro rostliny 

remediace biologicky 

bezpečné pro životní 

prostředí 

Bell a kol., 1998; 

Nagy a kol., 

1995; Uroz a 

kol., 2003; 

Aoshima a kol., 

2007 
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Jiným příkladem biotransformace kontaminantů pomocí rhodokoků 

je bioakumulace iontů toxických kovů včetně těch radioaktivních, které mohou uvnitř 

buněk všech organismů tvořit nespecifické sloučeniny, často významně ovlivňující jejich 

metabolismus. Různé kmeny rhodokoků mohou hrát významnou roli v jejich odstranění 

například z odpadních vod (Vojtková a kol., 2012; Janáková a kol., 2011; Seo a kol., 

2009; Horáková, 2006; Dean-Ross a kol., 2001). 

Vzhledem ke schopnosti kmene degradovat mnoho znečišťujících látek díky své 

bohaté enzymatické výbavě, mohou být rhodokoky také užitečnými biosenzory (Bell 

a kol., 1998). Jsou známy různé studie o začlenění rhodokoky produkovaných enzymů do 

účinných biopreparátů, kterými je umožněna rychlá detekce cílových sloučenin 

s vyhodnocením jejich biologické dostupnosti a relativní environmentální toxicity. Rod 

Rhodococcus byl zkoumán v souvislosti s výzkumem biosenzorů pro detekci návykových 

drog, například heroinu; tento výzkum probíhal koncem 20. století ve Velké Británii 

(Bresler a kol., 2000; Conlan, 1994).  

3.2.2. Patogenní vlastnosti rodu Rhodococcus 

Některé druhy rodu Rhodococcus jsou patogenní a způsobují celou řadu infekcí 

vedoucích k onemocnění rostlin, zvířat i lidí (Bell a kol., 1998; Warhurst a Fewson 1994). 

K nejvýznamnějším patogenním druhům patří R. equi, který primárně způsobuje 

respirační onemocnění hříbat ve věku 2 – 4 měsíců (De Carvalho a kol., 2014; Bell a kol., 

1998). Bakterie způsobuje zápal plic, infekce se může rozšířit až na mízní uzliny, 

lymfatické tkáně a střeva, často způsobuje respirační selhání s plicními abscesy, které 

je doprovázeno horečkami. Neléčená infekce může poměrně rychle postupovat a způsobit 

smrt zadušením. Infekce šířená z plic do střev může vyvolávat průjmy; bakterie byly 

prokázány v půdě a výkalech mnoha dalších živočišných druhů – skot, kočky, kozy, koně, 

psi, jeleni, králíci, ovce, vačice, holubi, slepice, prasata (Ribeiro a kol., 2005; Ren 

a Prescott, 2004). Kromě primární infekce horních cest dýchacích mohou bakterie 

pronikat i do jiných orgánů a kloubů, v poraněných místech pak brání hojivým procesům 

a podněcují vznik vředů (potvrzeno u skotu, prasat, ovcí a koz) (Giguére a kol., 2011; 

Lűhrmann a kol., 2004).  
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Onemocnění způsobena bakteriálním druhem R. equi byla prokázána také u lidí, 

a to u pacientů s oslabenou imunitou, zejména u osob po transplantaci či s nemocí AIDS, 

u kterých způsobuje nekrotizující pneumonie nebo infekce ran. Časté příznaky jsou 

horečky, kašel a bolest na hrudi (Ribeiro a kol., 2011; Watanabe a kol., 2000).  

Další potencionální patogen je R. glomerulus, který byl zaznamenán jako 

pravděpodobná příčina pooperační komplikace po laserové korekci zraku (Votava, 2003). 

Bakterie R. fascians vyvolávají onemocnění krytosemenných i nahosemenných 

rostlin. Infikované rostliny vykazují typické příznaky deformace listů, stonků a různých 

postranních výhonků, nemoc je známá pod označením „listové hálky“; (obr. 4). Vývoj 

onemocnění závisí nejen na odrůdě rostliny, ale také na jejím stáří a patogenitě 

bakteriálního kmene (Goethals a kol., 2001). Účinky infekce R. fascians nejsou závislé 

na transformaci rostlinných buněk, ale na rychlosti exprese bakteriálních genů, tedy 

na produkci sloučenin, které mohou narušovat normální růst a vývoj rostlin  (Stes a kol., 

2010; Goethals a kol., 2001).  

 

 

Obrázek 4: Příklady infekce rostlin bakteriemi R. fascians (Stes a kol., 2010) 
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Rostlinné infekce způsobené R. fascians jsou známy po celém světě, nejvíce jsou 

však pozorovány v oblastech mírného pásma. V současné době je známa citlivost 

na infekce způsobené R. fascians u 164 druhů rostlin zahrnující byliny i dřeviny (Stes 

a kol., 2013). Rostliny mohou být infikovány ze zamořené půdy, vody a semen, 

vegetativním rozmnožováním nebo prostřednictvím přenosu hmyzem (Putnam a kol., 

2007).  

Účinná metoda k odstranění infekce způsobné bakterií R. fascians dosud nebyla 

nalezena, proto jsou pěstitelé rostlin odkázáni v rámci prevence nákazy pouze na řádné 

hygienické postupy. Diagnóza onemocnění je založena na izolaci a molekulární nebo 

biochemické identifikaci izolovaných bakterií R. fascians z rostlin v kombinaci s  testem 

jejich patogenity na hostitelích a na indikačních hostitelských druzích, kterými jsou 

nejčastěji rostliny tabáku (Nicotiana sp.) nebo huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana) 

(Stes a kol., 2010). 

3.2.3. Významní zástupci rodu Rhodococcus  

3.2.3.1. Rhodococcus erythropolis 

Původně byla tato bakterie popsána pod názvem Nocardia erythropolis (Gray 

a Thornton, 1928; Adams a kol., 1970; Bradley, 1971) a izolována z půdy (Gray 

a Thornton, 1928). R. erythropolis  patří mezi nejznámnější grampozitivní aerobní 

bakterie tohoto rodu. Vytváří krátké i delší tyčinky s náznaky větvení, které někdy 

přechází až v mycelium, u starších kultur často dochází k fragmentaci vláken 

na nepravidelné tyčky a koky. Optimální teplota růstu je mezi 4 – 40 °C (Goodfellow 

a Alderson, 1977).  

Význam bakterií R. erythropolis stále roste, neboť jsou využívány v celé řadě 

biotechnologických procesů. Úspěšně byl tento druh použit při biodegradaci různých 

živočišných a rostlinných tuků jako jsou například vepřové sádlo, drůbeží tuk, margarín, 

máslo a rostlinné oleje (stupeň účinnosti se měnil v závislosti na vhodném pH a účinnost 

se zvyšovala prostřednictvím stabilizace pH přídavkem uhličitanů do média). 

Biotransformace drůbežího tuku byla dokončena během čtyř dnů, u vepřového sádla bylo 

dosaženo až 80% rozkladu za předpokladu, že v živném médiu byly přítomny uhličitany 

(Kis a kol., 2015). 
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R. erythropolis 3C-9 je využíván jako bakterie produkující biosurfaktant při 

biodegradaci ropy. Biosurfaktanty produkované tímto kmenem se liší od dříve 

studovaných produktů, a to z hlediska jejich struktury i chemického složení. Bakterie byla 

izolována z přímořské půdy, proto může být úspěšně využívána v biodegradaci při úniku 

ropy na moři a v oceánech (Peng a kol., 2007).  

Zajímavou studií zabývající se degradací ropných uhlovodíků je rovněž využití 

R. erythropolis S26 při degradaci ropných uhlovodíků pomocí společného využití rostlin 

a konsorcia bakterií. Tento kmen byl součástí navrženého konsorcia mikroorganismů, 

jehož dalšími složkami jsou  Acinetobacter baumannii 1B, Acinetobacter baumannii 7, 

a Pseudomonas putida F701; tyto kmeny byly účinné při degradaci ropného oleje a jsou 

dobrými kolonizátory rostlinných kořenů ječmene. V experimentu byly zkoumány 

vzájemné interakce mezi mikroorganismy v konsorciu a kořeny rostlin ječmene. Bylo 

zjištěno zvýšenní účinnosti degradace ropného oleje při současném využití 

mikroorganismů a rostlin (Ivanova a kol., 2015). 

Kmen Rhodococcus erythropolis ATCC 4277 je využíván jako biokatalyzátor při 

odsiřování fosilních paliv (Maass a kol., 2015). 

3.2.3.2. Rhodococcus opacus 

Tento druh byl původně popsán pod názvem Nocardia opaca a byl izolován 

z půdy (Aggag a Schlegel, 1973).  Grampozitivní bakterie R. opacus jsou schopny 

využívat mnoho aromatických a alifatických uhlovodíků včetně benzenu, toluenu, 

xylenu, ethylbenzenu, propylbenzenu, n-oktanu a n-dekanu jako jediného zdroje uhlíku 

a energie. Jsou schopny udržet svou metabolickou aktivitu v organických rozpouštědlech, 

a proto zprostředkovávají biosyntézu, kde slouží jako celobuněčný katalyzátor 

(Yamashita a kol., 2007). 

R. opacus je využíván v celé řadě biotechnologií s experimentálním využitím jeho 

metabolických produktů nebo meziproduktů sloužících k výrobě biopaliv (Wei a kol., 

2015; Wells a kol., 2015, Kumar a kol., 2015). Prakticky je v současné době využíván 

k produkci lipidů při mléčném čištění odpadních vod a zkoumá se jeho případné využití 

pro výrobu bionafty. Chromatografická anylýza bionafty, která byla vyrobena ex-situ 

nebo in-situ transesterifikací bakteriálních lipidů, ukázala přítomnost methyl-palmitu, 
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methyl-stearátu, methyl-myristátu a methyl-linoleátu jako hlavních esterů; tyto vlastnosti 

výrobku prokázaly jeho možnou aplikaci v podobě paliva biodieselu (Kumar a kol., 

2105).    

R. opacus vyniká schopností akumulace triacylglycerolu. Studie 

s experimentálním využitím lehkých olejů jako jediného zdroje uhlíku na podporu růstu 

R. opacus, který akumuluje triacylglycerol, dokazují, že může být výchozí surovinou 

pro výrobu bionafty. Ke studii byly vybrány dva druhy bakterií (R. opacus PD630 

a R. opacus DSM 1069) a výsledky výzkumu ukázaly, že oba adaptované kmeny mohou 

dobře růst na tomto komplexním zdroji uhlíku (Wei a kol., 2015). 

R. opacus nachází uplatnění také při čištění odpadních vod. Bylo zkoumáno 

lignocelulózové předčištění odpadních vod pomocí R. opacus DSM 1069; bakterie pak 

byly převedeny v procesu předběžné úpravy odpadu do lipidů pro výrobu biopaliv. 

Výsledky této studie ukázaly možnost využití odpadů z lignocelulózového předčištění 

odpadních vod jako suroviny pro výrobu bionafty mikrobiální cestou, a tím také zajímavý 

způsob využití odpadů z biorafinerie (Wells a kol., 2015). 

3.2.3.3. Rhodococcus ruber 

Rhodococcus ruber, původně pojmenován Nocardia rubra (Kruse, 1896; 

Chalmers and Christopherson 1916), později Streptothrix rubra (Kruse, 1896), 

je využíván v celé řadě biotechnologií. Druh je schopen degradovat širokou škálu látek 

jako jsou aromatické sloučeniny (bifenyl, fenol, toulen, naftalen) i jejich substituované 

deriváty (chlorované bifenyly, chlorbenzoáty). Jako jeden z mála kmenů aktivně 

odstraňuje polychlorované bifenyly (Shumkova a kol., 2015; Li a kol., 2015b). 

R. ruber patří k zástupcům bakterií, které jsou využívány ve výzkumu i v praxi. 

Bakterie jsou využívány jako činidlo při flotacích (Lopez a kol., 2015). Bakteriální kmen 

R. ruber TH3 byl opakovaně využíván pro hydrataci akrylonitrilu za vzniku akrylamidu 

(Li a kol., 2015a).  

R. ruber Z25 byl izolován z ropných polí v Číně a je využíván jako kmen 

degradující uhlovodíky. Kmen Z25 je schopen růstu za fakultativně anaerobních 

podmínek a produkovat biosurfaktant, který ve výsledku ukázal výbornou emulgační 
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aktivitu. Experimenty biodegradace ropy kmenem Z25 za aerobních a anaerobních 

podmínek přinesly pozitivní dopad na zlepšení fyzikálních vlastností ropy, včetně  

zvyšování mobility uhlovodíků, snížení bodu zákalu a degradaci vosku. 

Experimenty byly provedeny za účelem zvýšení výnosů při těžbě ropy, R. ruber Z25 

vykázal potenciál při odstaňování ropy v účinnosti od 8,88 % do 25,78 %. Mezi 

sledovanými aktivitami bakteriálního kmene při degradaci uhlovodíků bylo zlepšení 

mobility ropného oleje, smáčitelnost a selektivita. V těchto experimentech kmen Z25 

dosáhl velmi příznivých výsledků, a proto byl zařazen jako výhodný kmen pro využití 

v oblasti bidegradace ropy (Zheng a kol., 2012). 
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4. Reakce bakterií na prostředí s kovy 

Široké využití kovů, převážně těžkých kovů v různých průmyslových odvětvích, 

vede k jejich akumulaci v půdě, prachových částicích, v pevných odpadech i v odpadních 

vodách včetně jejich přechodu do jednotlivých článků potravních řetězců (Šimonovičová, 

2008). Toxické kovy a polokovy představují potenciální zdroj znečištění životního 

prostředí i riziko pro lidské zdraví, neboť jejich zvýšené koncentrace v prostředí 

vyvolávají vážná poškození mnoha organismů (Beseda, 1999). Metabolické aktivity 

mikroorganismů jsou schopné tolerovat vyšší koncentrace toxických kovů, vyšší teploty 

a až extrémní hodnoty pH (Brandl, 2008). Zjištěné schopnosti mikroorganismů přijímat 

a vázat kovy z prostředí vyvolaly zájem o hlubší poznání interakcí mezi mikroorganismy 

a toxickými kovy. Mikroorganismy dokáží reagovat na prostředí s kovy následujícími 

fyziologickými procesy: oxidací nebo redukcí, tvorbou anorganických, resp. organických 

kyselin a tvorbou komplexních sloučenin (Kaduková a Štofko 2006; Brandl, 2008).   

Mezi nejvýznamnější mechanismy transportu iontů kovů do buněčného prostředí 

mikroorganismů patří: 

 biosorpce 

 bioakumulace 

 biovolatizace (Aung and Ting, 2005, Kaduková a kol., 2012). 

Schopnost biotransformovat kovy závisí nejen na vlastnostech mikroorganismů, 

ale také na chemickém stavu kovu ve sloučeninách a na vlastnostech prostředí. 

Ve výsledku vede ke vzniku extracelulárních nebo intracelulárních produktů 

metabolismu (Fečko a kol., 2004; Borovec, 1989).  

4.1. Biosorpce 

Biosorpce je definována jako schopnost koncentrovat a vázat látky z vodního 

prostředí na buněčný povrch a je založena na mechanismu fyzikálně-chemické interakce 

mezi kovem a funkčními skupinami buněčné stěny mikroorganismů (Volesky, 2001). 

Proces biosorpce není závislý na metabolismu mikroorganismu; vazba kovů na buněčnou 

stěnu je poměrně rychlá a ve většině případů vratná. Podle podstaty charakteru 
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působících sil, které poutají rozpuštěnou látku k povrchu buněčné stěny, lze  biosorpce 

rozdělit na:  

 fyzikální adsorpce vznikající působením mezimolekulárních (van der Waalsových) 

sil, 

 chemisorpce v důsledku výměny elektronů mezi adsorbátorem a adsorbentem, 

 iontové adsorpce, které jsou projevem elektrické přitažlivosti mezi adsorbentem 

a adsorbátorem (Fečko a kol., 2004; Luptáková a kol., 2002).  

Během uvedených jevů mohou dílčí procesy probíhat současně a je pak náročné 

rozlišit, v jaké míře se jednotlivé typy na celkovém procesu podílejí (Kratochvil 

a Volesky, 1998).  

Proces  biosorpce  byl studován u celé řady mikroorganismů, přičemž podle dosud 

publikovaných studií se nejvhodnějším sorbentem jeví biomasa hub a kvasinek. Výborné 

biosorpční  vlastnosti vykazují především zástupci rodů Rhizopus, Aspergillus,  

Streptoverticilium  a Saccharomyces (Thippeswamy a kol., 2014; Černík, 2010). Mezi 

bakteriemi vykazuje vysoký sorpční potenciál rod Bacillus, který je dnes dokonce 

součástí řady komerčních  biosorpčních  preparátů (Chatterjee, 2010; Zeigler, 2001).  

Současné studie  biosorpce  kovů zaměřené na bakterie využívají zejména zástupce rodů 

Pseudomonas a Streptomyces (Sanjenbam a kol., 2012; Volesky a Naja, 2010; Hussein 

a kol., 2004; Selatnia, 2004), mezi velmi slibné kandidáty pro využití k biosorpci patří 

také mořské fotoautotrofní mikroorganismy jejichž sorpční aktivita je srovnatelná 

se zelenými řasami rodu Chlorella (Horáková, 2006). 

Biosorpce pomocí bakteriálního kmene Rhodococcus byla ověřována v několika 

studiích. Bakteriální kmen R. opacus se projevil jako vhodný organismus při biosorpci 

hlinitých, chromitých, olovnatých, zinečnatých, měďnatých, železnatých, kademnatých 

a zinečnatých iontů (Vásquez a kol., 2007; Calfa a Torem, 2008; Bueno a kol., 2008; 

Cayllahua a Torem, 2010; Bueno a kol., 2011). R. erythropolis B4 dosahuje dobrých 

výsledků při sorpci olovnatých a rtuťnatých iontů (Djefal-Kerrar a kol., 2014). Další 

zajímavá studie se zabývá kmenem Rhodococcus sp. WB-12, který je schopen sorbovat 

arsenité ionty z vodného roztoku (Prasad a kol., 2011). Výborných výsledků dosáhl 

Rhodococcus sp. AL03Ni při sorpci chromových iontů, kde dosáhl nejlepších výsledků 

ze čtyř použitých bakteriálních kmenů: Rhodococcus sp. AL03Ni > Burkholderia cepacia 



Pavla Švanová: Genotypové a fenotypové vlastnosti bakterií Rhodococcus degradans 

2015  19 

 

AL96Co > Corynebacterium kutscheri FL108Hg > Pseudomonas aeruginosa CA207Ni 

(Oyetibo a kol., 2013). 

4.2. Bioakumulace 

Bioakumulace je proces zachycení chemických látek z vnějšího prostředí 

do živých organismů (Volesky, 2003), jedná se o aktivní vnitrobuněčné zachycení kovů. 

Proces je závislý na metabolické aktivitě buněk schopných přežívat v prostředí s vysokou 

koncentrací kovů a přijímat tyto vysoké koncentrace kovů, aniž by byla ovlivněna jejich 

životaschopnost (Horáková, 2006). Mnohé mikroorganismy – houby, kvasinky, řasy 

i bakterie jsou schopny ve svém těle akumulovat obrovské množství chemických látek 

(Ӧzer a kol., 2000; Tuzen a kol., 2008), z tohoto pohledu je bioakumulace klíčovým 

procesem pro existenci živých organismů. Bioakumulace látek do buněk je často 

neselektivní, teprve až po vstupu prvku do buňky je buňka schopna rozpoznat, zda jde 

o esenciální nebo toxický prvek a následně využije dostupné detoxikační mechanizmy 

(Malik, 2004). Schopnost buněk akumulovat prvky uvnitř organismu je základem 

některých biotechnologických metod zaměřených na čistění životního prostředí nebo 

na získávání kovů (Pankiewicz a kol., 2006; Akhtar a kol., 2007; Hassan a kol., 2009). 

Bioakumulace je proces závislý na metabolismu, a proto může probíhat jen u živých 

organismů (Kaduková a Štofko, 2009). 

Zachycení iontů buňkou obyčejně probíhá ve dvou stupních:  

- pasivní proces (fyzikální adsorpce, anebo iontová výměna) na povrchu buňky, proces 

probíhá velmi rychle po kontaktu mikroorganismu s ionty,  

- aktivní proces, který je velmi pomalý a souvisí s metabolickou aktivitou, kdy jsou 

ionty přeneseny přes buněčnou membránu do vnitřní cytoplazmy (Veglio a kol., 1997; 

Dursun a kol., 2003; Kaduková a Štofko, 2006). 

Intracelulární akumulace je velmi složitý a málo prozkoumaný proces, do kterého 

je zahrnuto mnoho růných mechanismů, z nichž mnohé nejsou dosud zcela objasněné. 

Základní mechanismy lze rozdělit na:  

- navázání kovu na intracelulární sloučeniny,  

- vysrážení kovu uvnitř buňky,  

- metylace kovu (Kaduková a Virčíková, 2005; Kaduková a Štofko, 2009). 
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Biosyntéza intracelulárních sloučenin představuje jeden z detoxikačních 

mechanismů. K imobilizaci kovových prvků do vnitrobuněčného prostředí patří vazba 

kovů na intracelulární sloučeniny (sekvestrace kovů), která představuje vazbu prvků 

na makromolekuly ve vnitrobuněčném prostředí a tím umožňuje snížení biologické 

dostupnosti daného prvku nebo látky (Worms a kol., 2006). Sekvestračním procesem 

je například chelatace – vazba molekul do stabilních komplexů (Arora a kol., 2006) 

a tvorba methalotioneinů, které vznikají při vazbě kovů na vnitrobuněčné proteiny nebo 

polypeptidy (methalotioneniny  u bakterií), které po vstupu toxických iontů kovů 

do buňky vážou přítomné kovy na SH-skupiny a vytvářejí shluky. Takto jsou kovy 

transportovány do vakuol, kde se komplex rozpadne a methalotionein je volný pro vazbu 

s dalším iontem. Proces probíhá, dokud se koncentrace iontů kovů v buňce nesníží 

(Kaduková a Štofko, 2009).  

Dalším mechanismem bioakumulace je vysrážení kovu uvnitř buňky (precipitace 

kovu). V některých případech mohou být kovy v buňce bioakumulovány 

do intracelulárních granulí a sraženin, příkladem jsou sraženiny CdS nebo granule Cu, Ni 

v základní cytoplazmě (Maiti a Jaiswal, 2008; Kaduková a kol., 2003).  

Posledním z hlavních bioakumulačních procesů je biometylace, při které 

mikroorganismy produkují alkyl- a aryl-sloučeniny. Tento proces může buď zvyšovat, 

nebo snižovat toxicitu kovu. Proces biometylace je závislý na typu mikroorganismu 

i na typu kovu (Kaduková a Štofko, 2009). 

Na základě dosud publikovaných vědeckých studií může být bakteriální kmen 

Rhodococcus k bioakumulaci také využíván; již bylo potvrzeno úspěšné využití tohoto 

kmene při biologickém čištění průmyslových odpadních vod kontaminovaných 

radionuklidy (Ivshina a kol., 2002). Příkladem je bakteriální kmen R. erythropolis CS98, 

který se úspěšně využíval pro obnovu cesia z kontaminovaných vod (Tomioka a kol., 

1998). Schopnost bioakululace cesia mikroorganismy byla ověřována také v další studii, 

kde bylo porovnávano 6 různých sbírkových kultur kvasinek, bakterií a mikroskopických 

vláknitých hub: Rhodotorula aurantiaca CCY 20-9-1, Sacharomyces cerevisiae, 

Rhodococcus rhodochrous ATCC 15906, Streptomyces sp. D-IX, Coriolus versicolor 

CCWDF-14 a Rhizopus sp. R-18. Mezi těmito mikroorganismy Rhodococcus 
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rhocochrous ATCC15906 vykazoval vyšší schopnost bioakumulace než mikroskopické 

vláknité houby. 

4.3. Biovolatizace 

Volatilizace je přeměna prvků na jejich prchavé formy, které se pak uvolňují 

do okolního prostředí (Satyanarayana a kol., 2012; Meyer a kol., 2007). Některé prvky 

jako arsen, antimon, bismut, selen, telur, olovo, cín, rtuť a jiné mohou být přeměněny 

metylací, alkylací nebo hydrogenací na prchavé deriváty (Bentley a kol., 2002). Tento 

proces přeměny látek na jejich těkavé formy prostřednictvím metabolismu organismů, 

(který můžeme v určitých případech považovat za detoxikační mechanismus), bývá 

označován jako biovolatilizace (Gadd, 1993). V některých případech mohou v procesu 

transformace vznikat sloučeniny, které jsou toxičtější než jejich anorganické prekurzory 

(Stýblo a kol., 2000). V prostředí vznikající těkavé látky se uvolňují do ovzduší, 

kde rychle podléhají demethylaci, oxidaci a jsou rozptýleny vzdušnými proudy (Meyer 

a kol., 2008). Tato přeměna, významně ovlivňující biogeochemické cykly prvků jako jsou 

rtuť, selen nebo arsen (Hirner a Emons, 2004), bývá zprostředkována především 

mikroorganismy ze skupiny bakterií nebo mikroskopických hub (Boriová a kol., 2015). 

Z hlediska biogeochemického cyklu má volatilizace významný vliv na mobilitu 

a distribuci prvků v přírodním prostředí (Gadd, 2010). Při biovolatizaci dochází k tvorbě 

intracelulárních organokovových sloučenin, které většinou obsahují jednu nebo více 

methylových skupin a jsou z buňky vylučovány jako meziprodukty metabolismu 

(nejčastěji efluxem) (Michalke a Hensel 2004). Počátky výzkumu syntézy těkavých 

derivátů potenciálně toxických prvků mikroorganismy byly již v 19. století, kdy 

Bartolomeo Gosia sérií několika experimentů prokázal, že několik druhů hub z třídy 

Ascomycetes bylo schopných transformovat arsen na těkavou látku česnekového zápachu. 

Ta byla později identifikována vědeckým kolektivem pod vedením Frederika Challengera 

(1933) jako trimetylarsin (Meyer a kol., 2008). Celý mechanismus biometylace arsenu 

jako jeho biologické transformace popsal jako první Challenger (Challenger, 1955). 

Do  rocesu methylace se zapojují tři metylační činidla: S-adenozyl-methionin, 

metylkobalamín a N-methyl tetrahydrofolát. 

Bylo prokázáno, že biovolatilizace kovů v buňkách je přirozený děj, který může 

probíhat několika biochemickými procesy – redukcí nebo metylací. Mikrobiální redukcí 
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dochází ke snížení oxidačního stavu kovu, redukce může být částečná (z vyššího na nižší 

valenční stav) nebo úplná za vzniku elementárního kovu. Z hlediska životního prostředí 

je nejvíce riziková mikrobiální biovolatilizace rtuti mechanismem biometylace (Mason, 

2012), neboť její methylována forma je vysoce toxická, protože se její transformací 

na organokovovou formu zvyšuje rozpustnost v tucích a tím i míra bioakumulace 

v živočišných tkáních. Methylace Hg, ale i některých dalších kationtů (Sn, Pb), neprobíhá 

procesem oxidativní metylace, jako v případě selenu a arsenu (Choi a kol., 1994). 

Příkladem je redukce rtuti, která je ve stavu Hg2+ transportována do buněčné membrány 

a pomocí enzymu rtuť-reduktázy je přeměněna na elementární rtuť Hg0. Tato elementární 

rtuť z buňky difunduje a z okolního prostředí je odstraněna vypařováním (Urík a kol., 

2014; Kaduková a kol., 2003; Lovley a kol., 1997). Poměrně snadno metylovaným 

prvkem je také arsen, jehož biometylací vzniká plynný arsen nebo trimethylarsin, 

což bylo zkoumáno pomocí houby Scopulariopsis brevicaulis (Boriová a kol., 2014; 

Majumder a kol., 2011). U jiných kovů byla zaznamenána tvorba plynných metylových 

sloučenin, příkladem je transformace telluru na plynný dimethyltellur, kterého je schopna 

mikroskopická houba Penicillium chrysogenum (Wang a kol., 2014; Acosta Rodríguez 

a kol., 2013; Lederová, 2004; Kaduková a kol., 2003). Odstranění arsenu 

z kontaminované zeminy biovolatilizací bylo sledováno pomocí geneticky 

modifikovaných bakterií Sphingomonas desiccabilis a Bacillus idriensis v laboratorních 

podmínkách (Liu a kol., 2011). Výsledky této studie ukázaly, že je možné použít 

mikroorganismy jako levnou a účinnou strategii pro bioremediaci arsenu 

z kontaminované vody a půdy. Bakterie Pseudomonas stutzeri NT-I je schopna aerobně 

transformovat selenan, selenit i biogenní elementární selen (Kagami a kol., 2013). Studie 

ukazuje, že kmen NT-I je slibný biokatalyzátor pro obnovu selenu prostřednictvím 

biovolatilizace z vodné fáze.  
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5. Experimentální část práce 

5.1. Laboratorní materiál a přístrojové vybavení  

Sterilní laboratorní spotřební materiál: 

- bakteriologické zkumavky s kulatým dnem 

- hliníkové uzávěry ke zkumavkám 

- špičky 

- pipety 

- Erlenmeyerovy baňky 

- kádinky 

- Petriho misky 

- odměrné válce 

- lžičky 

- bakteriologické kličky 

- jednorázové pipety 

- filtrační papíry KA1 – 15 μm 

- filtry Millipore 0,25 μm 

Další laboratorní materiál: 

- stojan na zkumavky 

- kahan 

- pipetovací nádstavce 

- isoca disky IC002 (Isoca Pseudo-1) 

- chemikálie 

- sterilní destilovaná voda 

- dehydrovaná kultivační médie 
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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 je uveden v následujícím přehledu. 

 

Tabulka 2: Přístrojové vybavení 

 

Název Typ Výrobce Charakteristika 

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 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   

Dávkovací pipeta Multipette® plus Eppendorf  

Vodní lázeň GFL® GFL MBH, Německo  

Biohazard box Lab box – Herasafe KS-9 

Thermo Scientific, 

USA  

Spektrofotometr AQUAMATE 

Thermo Spectronic, 

USA 

 

 

Difraktometr URD-6 

Rich. Scifert – FPM, 

SRN 
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Další přístrojové vybavení 

Podrobnější biochemická analýza izolovaných kmenů pomocí testovacího systému 

BIOLOGTM MicroStation byla provedena na pracovišti CCM – České sbírky 

mikroorganismů Masarykovy univerzuty v Brně. 

Genové analýzy nových izolátů byly provedeny ve spolupráci se firmou Eurofins 

Genomic MWG Operons, Ebersberg, Německo (příprava vhodných oligonukleotidů 

a dalších enzymů), a ve spolupráci se Slovenskou akademií věd, v laboratořích Institutu 

molekulární biologie v Bratislavě (ARDRA, PCR, gelová elektroforéza). 

5.2. Původ mikroorganismu 

Bakteriální kmen R. degradans CCM 4446 použitý v této studii byl získán z CCM 

– České sbírky mikroorganismů při Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity 

v Brně. Kmen byl původně izolován ve Švýcarsku z půdy kontaminované organickýcmi 

znečišťujícími látkámi s obsahem polychlorovaných bifenylů (Damborský a Koča, 1999) 

a zařazen do rodu  Arthrobacter; pod názvem  Arthrobacter sp. HA1 (Scholtz a kol., 

1987) byl uložen v CCM – České sbírce mikroorganismů, která vznikla jako veřejná 

sbírka v roce 2002. 

5.3. Základní morfologické vlastnosti mikroorganismu 

Při hodnocení morfologických vlastností byly sledovány základní znaky buněčné 

morfologie: tvar a velikost buněk, vzájemné uspořádání, pohyblivost, barvitelnost podle 

Grama, sporulace, umístnění a počet bičíků, pohyblivost. Základní morfologické 

vlastnosti byly vyšetřovány v nativních preparátech po obarvení podle Grama s využitím 

optického světelného mikroskopu Olympus BX50 při zvětšeni 1000x pozorováním 

preparátů v imerzi. Pro stanovení pohyblivosti bylo využito tzv. kultivační vyšetření 

pohyblivosti, kdy se testovaná bakteriální kultura očkuje do polotuhé agarové půdy 

ve zkumavce s obsahem 0,1 – 0,5 % agaru – vpichem do hloubky 4 – 5 cm a inkubuje 
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po dobu 1 – 3 dny. Pohyblivé kultury prorůstají z vpichu celým médiem a vytvářejí zákal, 

nepohyblivé kultury rostou jen ve vpichu.  

5.4. Kultivace mikroorganismu pro experimentální práci 

  Kultivace mikroorganismů probíhala v laboratoři Institutu environmentálního 

inženýrství VŠB – TU Ostrava.  

Pro izolaci a kultivaci mikroorganismů v experimentální práci byla použita 

dehydratovaná média z produkce výrobců HiMedia Laboratories Ltd. (Mumbai, Indie).  

Kultivační média byla připravována podle návodu výrobců a sterilizována 

v autoklávu po dobu 15 min. při teplotě 120° C. Kultivace bakterií probíhala 48 hodin 

při teplotě 30°C. 

Trypton-sójový agar (M290) – TSA 

Obecně použitelné médium pro kultivaci mikroorganismů a pro kontrolu 

mikrobiálních limitů u nesterilních materiálů. 

Složení média: enzymatický hydrolyzát kaseinu (15,0 g), sójový pepton (5,0 g), 

chlorid sodný (5,0 g), agar (15,0 g), sterilní destilovaná voda (1000 ml). Konečné pH při 

25 °C je 7,3 ± 0,2. 

Trypton-sójové médium (M011) – TSM 

Obecně použitelné médium pro kultivaci nutričně náročných i nenáročných 

mikroorganismů a pro kontrolu sterility. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN 

EN ISO 21871 a Českého lékopisu (půda A).  

Složení média: enzymatický hydrolyzát kaseinu (17,0 g), sójový pepton (3,0 g), 

chlorid sodný (5,0 g), hydrogenfosforečnan (di)draselný (2,5 g), dextróza (2,5 g), sterilní 

destilovaná voda (1000 ml). Konečné pH při 25 °C je 7,3 ± 0,2. 

 

 

http://fvl.vfu.cz/sekce_ustavy/mikrobiologie/mikrobiologie_pro_farmaceuty/praktikum04/img/1.jpg
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Medium 1 (Beef extract broth) 

Složení média: masový extrakt (10,0 g), pepton (10,0 g), NaCl (5 g), sterilní destilovaná 

voda (1000 ml). Konečné pH při 25 °C je 7,2 ± 0,2. 

Medium 65 (Mineral medium for chemolithotrophic bacteria) 

Složení média: KH2PO4 (2,3 g), Na2HPO4.2H2O (2,9 g), NH4Cl (1,0 g), MgSO4.7H2O 

(0,5 g), NaHCO3 (0,5 g), CaCl2.2H2O (0,01 g), (NH4)5Fe(C6H4O7)2 (0,05 g)*, roztok 

stopových prvků (5 ml)**, sterilní destilovaná voda (980 ml). Konečné pH při 25 °C 

je 6,8 ± 0,2. 

(NH4)5Fe(C6H4O7)2 *: 0,05 g do 20 ml H2O, připravit odděleně a poté přidat k médiu. 

roztok stopových prvků**: ZnSO4.7H2O (0,1 g), MnCl2.4H2O (0,03 g), H3BO3(0,3 g), 

CoCl2.6H2O (0,2 g), CuCl2.2H2O (0,01 g), NiCl2.6H2O (0.02 g), Na2MoO4.2H2O 

(0,03 g), sterilní destilovaná voda (1000 ml) 

M96 (Mineral medium with vitamins) 

Složení média: Na2HPO4 (2,44 g), KH2PO4 (1,52 g), (NH4)2SO4 (0,5 g), MgSO4.7H2O 

(0,2 g), CaCl2.2H2O (0,05 g), roztok stopových prvků (10,0 ml)*, vitamínový roztok 

(2,5 ml) **, sterilní destilovaná voda (1000 ml). Konečné pH při 25 °C je 6,9 ± 0,2. 

roztok stopových prvků*: EDTA (0,5 g), FeSO4.7H2O (0,2 g), roztok stopových prvků 

(viz M65) (100 ml), sterilní destilovaná voda (900 ml) 

vitamínový roztok**: p-Aminobenzoat (1,0 mg), biotin (0,2 mg), kyselina nikotinová 

(2,0 mg), thiamin (1,0 mg), Ca-Pantotenat (0,5 mg), Pyridoxamin (5,0 mg), 

Cyanocobalamin (2,0 mg), sterilní destilovaná voda (100 ml) 

B8 (Yeast glucose agar) 

Složení média: kvasnicový extrakt (5 g), pepton (5 g), glukóza (10 g), agar (20 g) 

sterilní destilovaná voda (1000 ml). Konečné pH při 25 °C je 7,2 ± 0,2. 
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5.5. Genotypové studie kmene 

Základní genotypizace kmene byla prováděna s využitím univerzálních primerů 

pro 16S rRNA: F1(5´-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3´) a R1530: (5´-AAG GAG 

GTG ATC CAG CCG CA-3´). Sekvenační testy byly prováděny ve spolupráci 

s německou firmou Eurofins MWG Operons, Ebersberg, Německo. Genotypizační studie 

byly ukončeny v roce 2015 a probíhaly ve spolupráci s CCM – Českou sbírkou 

mikroorganismů Brno i dalšími spolupracujícími institucemi – Institute of Microbiology 

(Veterinary University Vienna, Rakousko) a Departement of Biochemistry 

and Microbiology (Ghent University, Belgie). Podrobnější genomické studie, především 

oblastí genů gyrB a catA, automatizované ribotypizace EcoRI restrikční endonukleázy, 

celobuněčné proteinové profilování, DNA-DNA hybridizace a rozsáhlé biotypizace 

umožnily diferenciaci kmene CCM 4446 ze všech dosud známých a fylogeneticky blízce 

příbuzných druhů: Rhodococcus baikonurensis, Rhodococcus qingshengii, Rhodococcus 

erythropolis a Rhodococcus globerulus. Automatizovaná ribotypizace restrikční 

endonukleázou byla provedena s použitím systému RiboPrinter (DuPont Qualicon, USA) 

v souladu s pokyny výrobce. Numerická analýza a konstrukce dendrogramu byla 

provedena s použitím programu BioNumerics 7.5 Software (Applied Maths). 

Tyto podrobné studie vedly k druhové identifikaci kmene a bylo zjištěno, 

že se jedná o nový bakteriální druh. Na základě zjištěných výsledků byl původní kmen 

Rhodococcus sp. CCM 4446 identifikován do nového druhu a nazván Rhodococcus 

degradans (Švec a kol., 2015).  

5.6. Fenotypové studie kmene 

Fenotypové vlastnosti byly zjišťovány s využitím moderního testovacího systému 

BIOLOG MicroStation (MicroLog3, ver. 4.20.05), který je zobrazen na obr. 5. 

Identifikační systém MicroStation GEN III firmy Biolog (Biolog Inc., USA), je moderní 

automatický fenotypizační přístroj, který tato firma uvedla na trh v roce 2009. Systém 

slouží k jednoznačné identifikaci a fenotypové charakterizaci kultur mikroorganismů 

na základě vysoce přesných patentovaných biochemických testů (Bochner, 2009). 

V kombinaci s velice širokou databází, čítající přes 2 700 bakteriálních druhů, se jedná 

o jeden z nejpřesnějších identifikačních systémů na světě. Systém zahrnuje specificky 
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upravený spektrofotometr, PC s předinstalovaným MicroLog-softwarem pro zpracování 

dat, turbidimetr a další části podporující funkci přístroje. 

 
 

Obrázek 5: Identifikační systém BIOLOG MicroStation GEN III (Biolog Inc., USA) 

Fenotypové vlastnosti byly vyhodnoceny pomocí 96-jamkových patentovaných 

Biolog GP-mikrodestiček, ve kterých dochází k reakci bakteriální kultury s testujícími 

látkami během 24 – 48 h inkubace při 30 °C. Experimentání data, získána na základě 

kvantitativní i kinetické analýzy reakcí, odhalují další významné biochemické vlastnosti 

dotvářející unikátní identifikační profil tohoto bakteriálních kmene.  

Při srovnávání fenotypových vlastností kmene R. degradans CCM 4446 s údaji 

publikovanými k taxonomicky nejblíže příbuzným kmenům – R. baikonurensis, 

R. jialingiae,, R. qingshengii djl-6, R. erythropolis a R. glomerulus (Goodfellow a kol., 

1982; Li a kol., 2004; Xu a kol., 2007; Wang a kol., 2010; Gray a Thornton, 1928) byly 

zjištěny rozdíly v biochemických reakcích, viz tab. 7 (Švanová, 2014). 

5.7. Další fyziologické charakteristiky kmene 

Biodegradační schopnosti kmene R. degradans byly zkoumány v řadě studií 

dokumentujících jeho významné fyziologické funkce v biodegradaci toxických 

organických látek z životního prostředí. Kmen již dříve prokázal schopnost degradace 
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polychlorovaných bifenylů a nízkomolekulárních polycyklických aromatických 

uhlovodíků (Janáková a Vojtková, 2012; Kašáková a kol., 2012; Vojtková a kol., 2013; 

Vojtková a Švanová, 2014, Janáková a kol., 2011). Bylo zjištěno, že produkuje 

dehalogenázy, kterými degraduje vazbu mezi uhlíkem a halogenem v halogenovaných 

alifatických sloučeninách přes hydrolytický mechanismus (Damborský a Koča, 1999; 

Damborský a kol., 1997; Martínková a kol, 2009; Poelarends a kol., 2000; Scholtz a kol., 

1988). Kmen byl také zkoumán při aplikaci v procesech čištění odpadních vod z textilní 

výroby, obsahujících vysoký podíl toxických kovů pocházejících z barvení textilu 

a pigmentačních procesů, dispergační činidla, anorganické soli, prach-redukující látky, 

zahušťovací činidla a pufry (Vojtková a kol., 2012). S výjimkou této studie, na degradaci 

anorganických látek, především toxických kovů, byl kmen pouze omezeně otestován 

(Švanová, 2015; Peťková a kol., 2013). V této dizertační práci jsou hodnoceny zejména 

bioakumulační a biodegradační vlastnosti kmene na základě rozsáhlých experimentů, 

které jsou předpokladem uplatnění tohoto kmene v biotechnologické praxi.  

5.7.1. Rezistenční studie vůči vybraným kovům 

Zkoumání základních fyziologických charakteristik bakteriálních kmenů a jejich 

doplnění o rezistenční schopnosti je dnes významnou součástí komplexního přehledu 

fenotypu jednotlivých bakteriálních kmenů. Chceme-li zachovat aktivní přístup 

při praktické aplikaci kmenů v biotechnologických procesech, je nutné přesně 

charakterizovat jejich fenotypové vlastnosti včetně schopnosti rezistence podložené 

databází významných genových sekvencí, které pak mohou být lépe využity v procesech 

moderních biotechnologických metod. 

Rezistence organismu spočívá ve schopnosti odolávat vůči vlivům vnějšího 

a vnitřního prostředí. Při interakci kovů se složkami biologických systémů je vyvolán 

vznik transportních mechanismů pro příjem kovů, které zahrnují vazbu na specializované 

ligandy, které tvoří nízkomolekulární látky (glutathion, histidin, organické kyseliny), 

metalochaperony, metalothioneiny, případně další proteiny s transportní funkcí 

(Guangyond a Silver, 1995; Bruins a kol., 2000; Silver, 2003; Alberts a kol., 2005). 

Rezistenční vlastnosti R. degradans vůči kovovým iontům byly ověřovány pomocí 

zásobních roztoků kovů  2CdSO4·5H2O, CuSO4·5H2O, HgCl2, NiSO4·7H2O, Pb(NO3)2, 
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Bi(NO3)3.5H2O, Na2SeO4, Na2SeO3.5H2O, TeO2, TlCl, CoSO4.7H2O, Li2SO4.H2O, 

AgNO3, MgSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, ZnSO4.7H2O, MnSO4.H2O 

(viz obr. 6), které obsahovaly podíl kovových iontů v ekvivalentním hmotnostním podílu 

na určitý objem tekutého média TSM, aby bylo dodsaženo konečné koncentrace 10 mM, 

Tato koncentrace byla zvolena na základě dřívějších studií publikovaných ke sledování 

rezistence bakteriálních kmenů vůči iontům těžkých kovů (Bruins a kol., 2000; Filali 

a kol., 2000; Keramati a kol., 2011) a vzhledem k předpokládanému obsahu rizikových 

kovů v kontaminovaných půdách a v sedimentech. Roztoky byly připraveny v souladu 

s dříve publikovanou metodou testování (Vojtková, 2014) a sterilizovány membránovou 

filtrací přes mikrofiltry Millipore o velikosti pórů 0,22 μm a dále využity pro přípravu 

finálního média pro sledování růstu bakteriálního kmene. U vybraných kovů Co2+, Mg2+, 

Fe2+, Li+, Mn2+ a Se+ byla koncentrace navýšena až na 100 mM (obr. 10). 

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

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

k docílení jednotlivých stupňů koncentrace kovů v koncentrační řadě 1 – 10 mM (obr. 9). 

Do zkumavek s požadovaným roztokem byl inokulován bakteriální kmen 

v exponenciální fázi růstu, což odpovídá 48-hodinové kultivaci. Po 48-hodinové kultivaci 

zkumavek s roztoky kovů bylo provedeno kontrolní přeočkování na tuhé médium TSA 

v Petriho miskách. Postup experimentu je zobrazen na obr. 7 – 9.  Výsledky byly 

odečítány po další 48-hodinové inkubaci v Petriho miskách, kdy byl zjišťován 

prokazatelný vliv konkrétní koncentrace na růst mikroorganizmů (obr. 9). Celý 

experiment byl založen v trojím opakování a vždy byl kultivován také kontrolní vzorek, 

kde byl sledován růst kmene pouze v kultivačním médiu (bez kovů). Během celého 

experimentu bylo měřeno pH, které se u všech vzorků pohybovalo v rozmezí 6,9 – 7,4.  
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Obrázek 6:  Zásobní roztoky kovů použité v experimentu 

 

 

 
 

Obrázek 7: Schéma míchání roztoků kovů s živným médiem TSM, kontrolní výsev na Petriho 

misky s živným médiem TSA 
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Obrázek 8: Ukázka růstu bakterií v roztoku kovu a sterilního média TSM (koncentrace 1 – 10 mM) 

 

 
 

Obrázek 9: Kontrola růstu R. degradans pro koncentraci iontů Zn2+ v rozmezí 7 – 10 mM 
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Obrázek 10: Kontrola růstu R. degradans pro koncentraci iontů Mn2+ v rozmezí 50 – 80 mM 

Odolnost bakteriálních kmenů byla hodnocena na základě maximální tolerantní 

koncentrace (MTC) představující nejvyšší koncentraci kovu, která nevykazuje 

fyziologický vliv na růst bakteriálního kmene; vyšší hodnoty představují koncentrace 

s letálním efektem na růst bakteriálního kmene (minimální inhibiční koncentrace, 

MIC).  

5.7.2. Rezistence vůči antibiotikům 

Kvalitativní stanovení citlivosti R. degradans CCM 4446 vůči antibiotikům bylo 

provedeno pomocí difúzní diskové metody na pevné kultivační půdě s využitím 

ioscadisku IC002, který je impregnován kontrolními antibiotiky v různých koncentracích. 

Disková difúzní metoda je základní kvalitativní metodou hodnocení rezistence 

bakteriálních kmenů vůči antibiotikům (Bauer a kol., 1966). Citlivost mikroorganismu 
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na danou antimikrobiální látku je vyjádřena nepřímo průměrem inhibiční zóny kolem 

disku, průměr inhibiční zóny je následně interpretován dle referenčních tabulek pro danou 

antimikrobiální látku a mikroorganismus. Ke kontrole přesnosti metody jsou často 

používány referenční kmeny se stabilními vlastnostmi a známou citlivostí 

k antimikrobiálním látkám (tab. 3). 

Pomocí uvedené metody lze určit citlivost (senzitivitu) nebo odolnost (rezistenci) 

vůči testovanému antibiotiku, v případě potlačení růstu bakteriálního kmene antibiotikem 

dojde k vytvoření tzv. inhibiční zóny. Kategorie „senzitivní“ znamená, že růst 

mikrobiálního kmene je inhibován obvyklou koncentrací antimikrobiální látky, přičemž 

doporučená dávka ATB je vztažena na použití v místě. Kategorie „rezistentní“ znamená, 

že zastavení růstu mikrobiálního kmene nelze dosáhnout obvyklou koncentrací 

antimikrobiální látky dle běžného dávkovacího schématu, nebo je možno z průměru zón 

předpokládat existenci specifických mechanismů mikrobiální rezistence, klinický účinek 

antimikrobiální látky však dosud nebyl předmětem zájmu lékařských studií. 

Tabulka 3: Charakteristické znaky vybraných referenčních bakteriálních kmenů na MHA po 18 – 24 

hodinové inkubaci při teplotě 35 – 37 °C (Wayne, 2007) 

 

Referenční kmen Inokulum 

(CFU) 

Růst na Mueller-Hinton 

agaru 

Obnova 

Escherichia coli                       

ATCC 25922 

50-100 Výborný >=70% 

Haemophilus influenzae 

ATCC 49247 

50-100 dobrý až výborný 

(na MHA čokoládovém 

agaru) 

>=70% 

Neisseria gonorrhoeae 

ATCC 49226 

50-100 Výborný >=70% 

Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 25923 

50-100 výborný >=70% 

Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 

50-100 Výborný >=70% 

Enterococcus faecalis 

ATCC 29212 

50-100 výborný >=70% 

Streptococcus 

pneumoniae 

ATCC 6305 

50-100 výborný 

(na MHA krevním agaru) 

>=70% 

Experimenty byly provedeny v Petriho miskách s TSA, k testování byly využity 

standardní antibiotické disky (obr. 11) výrobce (HiMedia Laboratories ltd., Mumbai, 

Indie), které byly uchovávány v chladničce při teplotě 5 °C, aby se zabránilo jejich 
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znehodnocení. Inokulum bylo připraveno naočkováním do nutričního tekutého média 

TSM a koncentrace inokula byla upravena porovnáním se zákalovým standardem 

(užívaný standard ze síranu barnatého odpovídá koncentraci 108 bakterií v 1 ml). 

Očkování ploten bylo provedeno přelivem (pro plotny o průměru 15 cm byly použity 2 ml 

kultury). Suspenzi bakterií je nutno na povrchu plotny důkladně rozetřít. Na naočkovanou 

plotnu pak byly položeny multidiskové testovací panely, tzv. ioscadisky. Zaočkované 

plotny pak byly inkubovány v termostatu po dobu 24 hodin (během kultivace dochází 

k difundaci antibiotika do agarového gelu a v závislosti na citlivosti bakterií se zakládá 

okraj tzv. inhibiční zóny). Průměry inhibičních zón byly proměřeny měřidlem v mm 

(HiMedia) (obr. 12). 

 

 

Obrázek 11: Testování kmene R. degradans CCM 4446 pomocí isoca disku IC002-1PK 

Výsledky byly interpretovány v závislosti na tabulkových hodnotách pro dané 

antibiotikum a referenční kmen (tab. 9); tyto hodnoty byly určeny Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI) za účelem přesnějšího testování citlivosti mikroorganismu 

a monitoringu rezistence kmene v prostředí. 
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Obrázek 12: Použité měřidlo pro určení inhibičních zón (HiMedia) 

5.7.3. Studie růstu kmene v prostředí s kovy  

Růstová křivka bakterií v prostředí toxických kovů byla sledována 

pomocí připravených zásobních roztoků kovů. Při přípravě zásobních roztoků byly 

využity následující kovové ionty: Fe2+, Mn2+, Li+, Mg2+, Bi3+. Použité kovy byly vázány 

ve sloučeninách zobrazených v tabulce č. 4. Z uvedených sloučenin byly připraveny 

zásobní roztoky o koncentracích 10, 50 a 100 mM, takto připravené roztoky byly 

podrobeny sterilizaci při teplotě 120 °C po dobu 15 minut. Pro ředění roztoků a kontrolní 

růst kmene (pozitivní kontrola) bylo použito kultivační médium B8.  

Tabulka 4: Sloučeniny, jejich molární hmotnosti a množství pro přípravu zásobního roztoku 

 

sloučenina molární hmotnost (M) [g/l] 10 mM 50 mM 100 mM 

FeSO4 . 7H2O 278,02 2,7802 13,901 27,802 

MnSO4 . H2O 169,0 1,6900 8,450 16,900 

Li2SO4 . H2O 127,9 1,2790 14, 043 12,790 

MgSO4 . 7H2O 246,47 2,4647 12,3235 24,647 

Bi(NO3)3 . 5H2O 485,104 4,85104 24,2552 48,5104 

 

Do 300 ml kultivačního média B8, bylo přidáno 80 ml roztoku kovu 

o koncentracích 10 mM, 50 mM a 100 mM (obr. 13). Po dokonalém promíchání všech 

roztoků bylo inokulováno 20 ml bakteriálního kmene R. degradans v exponenciální fázi 

růstu. Vzorky byly uloženy ke kultivaci do termostatu při teplotě 30 °C. Výsledky byly 
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měřeny 2x denně po dobu 5 dní pomocí spektrofotometru (Thermo Spectronic, USA). 

Spolu se  vzorky obsahujícími kovy byl měřen také kontrolní vzorek bakteriální kultury 

rostoucí pouze v kultivačním médiu B8. Mezi jednotlivými fázemi měření byly vzorky 

uchovávány v kultivačním boxu s konstantní teplotou a tlakem.  

 

 

Obrázek 13: Různý stupeň kultivace vzorků 

Růstová křivka bakterií byla stanovena na základě měření optické density při 

vlnové délce 560 nm. Na základě lineárního vztahu mezi koncentrací buněk v roztoku 

a optickou densitou byla sestavena růstová křivka kmene.  
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Obrázek 14: Růst 48-hodinové kultury R. degradans 

V prostředí tekutého média B8 se růst bakterií projevuje různým stupněm zakalení 

ve formě drobných vloček (obr. 14), u kterých docházelo s přibývajícím časem 

k sedimentaci. 

5.8. Biodegradační testy vzorků s organickým znečištěním 

5.8.1. Biodegradace PAHs z chemických látek (čistoty > 98%) 

Při této biodegradační studii kmene Rhodococcus degradans CCM 4446 byly 

použity následující chemické látky (čistoty > 98%): antracen, benzo(a)antracen, 

benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, fluoren, naftalen a fenantren 

(Sigma-Aldrich®, USA, analytický standard). Ostatní použité chemické látky, včetně 

složek roztoků a rozpouštědel byly získány v analytické čistotě z Merck KGaA Co., 

Německo. Pro kultivaci kmene bylo využito kultivační médium TSM. 

Pracovní postup biologického rozkladu: 1 ml bakteriální kultury se naočkuje 

do každé baňky, obsahující 100 ml sterilního média s organickým znečištěním 

s definovaným obsahem. Biodegradační zkoušky bakterií probíhaly po dobu 2 týdnů 

při teplotě prostředí 30 °C. Zbytkové koncentrace PAH ve vzorcích byly analyzovány 

v 0, 1. a 2. týdnu pomocí HPLC (HPLC) s fluorescenční detekcí. Biologický rozklad 
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v procentech byl vypočten jako rozdíl mezi zbytkovou koncentrací PAH v kontrolním 

vzorku (bez bakteriální kultury) a zbytkovou koncentrací PAH v experimentálním 

vzorku. Proces biologického rozkladu probíhal při 30 °C, což odpovídá optimální teplotě 

růstu růstu bakteriálního kmene R. degradans (Vojtková a kol., 2012). 

Experimenty byly rozděleny na dvě části. V první části byla pozorována 

biodegradace nízkomolekulárních polycyklických aromatických uhlovodíků – antracen, 

naftalen, fluoren, fenantren a druhá část se věnovala biodegradaci vysokomolekulárních 

polycyklických uhlovodíků – benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, 

benzo(a)pyren.  

5.8.2. Biodegradace PAHs v zemině ze skládky nebezpečných odpadů 

Experimentální biodegradace vybraných nízkomolekulárních PAHs byla 

zkoumána v laboratořích Institutu environmentálního inženýrství VŠB – TU Ostrava 

na reálných vzorcích půd odebraných z lokality nebezpečné skládky komunálního 

odpadu, která se nacházela v katastrálním území obce Pozďátky. Tato skládka byla 

vzdálena 3,8 km na jihovýchod od města Třebíč a byla považována za jednu 

z nejzávažnějších ekologických zátěží v kraji Vysočina, neboť bylo prokázáno ovlivnění 

kvality půdy i podzemní vody výluhy z uložených odpadů skládkovými vodami. Ve všech 

vzorcích půd byly zaznamenány zvýšené obsahy PAHs. Pro účely této studie byl sledován 

obsah antracenu, fluorenu, naftalenu a fenantrenu. 

Mineralogické složení vzorků bylo stanoveno v laboratořích Institutu 

geologického inženýrství VŠB – TU Ostrava, měření bylo provedeno pomocí 

difraktometru URD-6 (Rich. Seifert-FPM, SRN). Mineralogické fáze v jednotlivých 

vzorcích sedimentů uvádí tab. č. 5 

 
Tabulka 5: Mineralogické fáze v jednotlivých vzorcích sedimentů 

 

vzorek mineralogické složení 

1 křemen, mikroklin, plagioklas, jarosit, amfibol, illit-montmorillonit, biotit 

2 
křemen, mikroklin, plagioklas, hematit, magnetit, siderit, biotit, goethit, 

sádrovec, amfibol 

3 křemen, mikroklin, plagioklas, amfibol, chlorit, biotit, illit-montmorillonit 

4 cordierit, sádrovec, amfibol, jarosit, muskovit, ortoklas, plagioklas, křemen 

5 cordierit, sádrovec, amfibol, jarosit, muskovit, ortoklas, plagioklas, křemen 
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Analýza zkoumaných PAHs byla provedena v souladu s normou ČSN EN ISO 

17993 (75 7555 Jakost vod) metodou HPLC s fluorescenční detekcí po extrakci kapalina-

kapalina (Český normalizační institut, 2004). 

Vzorky zeminy byly rozváženy po 100 g a byly vloženy do 1 l skleněných 

reaktorů. K nim bylo přidáno 100 ml bakteriálního roztoku a 500 ml živného média. 

V průběhu kultivačních prací byla používána tato média: tekuté médium M1 (Beef extract 

broth), tekuté médium M96 (Mineral medium with vitamins), tekuté médium M65 

(Mineral medium for chemolitotrophic growth H-3). Reaktory byly uzavřeny a pomocí 

akvarijních čerpadel bylo zajišťováno provzdušňování. Laboratorní experimenty trvaly 

čtyři týdny. Vzorky k analýzám byly odebírány po jednom a čtyřech týdnech. 

Experimenty byly založeny v trojím opakování.  

5.9. Bioloužící experimenty 

V důsledku technologického a průmyslového rozvoje je mnoho průmyslových 

oblastí kontaminováno kovy a organickými sloučeninami. Problémem tohoto typu 

odpadu je jeho toxicita pro organismus jakéhokoliv druhu, zvláště pak pro člověka. Proto 

je důležité minimalizovat množství kovů a organických kontaminantů, které ohrožují 

zdraví a životní prostředí. Bioloužení je poměrně jednoduchá a efektivní technologie pro 

extrakci cenného kovu z chudých (druhořadých) rud a minerálů. Znovuzískávání kovů 

z minerálů je založeno na aktivitě chemolitotrofních bakterií a hub. Kromě průmyslové 

aplikace při získávání zásobních surovin, má bioloužení velký potenciál při remediaci 

v místech těžby, čištění odpadních látek, detoxikaci splaškového kalu a pro čištění půd 

znečištěných kovy (Bosecker, 2001, Fečko a kol., 2004).  

5.9.1. Bioloužení vzorků flotačních kalů 

Na reálných vzorcích kalů pocházejících z průmyslových procesů byla ověřována 

schopnost bakteriálního kmene R. degradans zvýšit mobilitu potenciálně-toxických 

prvků, které přecházejí z loužených kalů do roztoku. Vstupní i výstupní hodnoty vzorků 

byly kontrolovány v akreditované laboratoři ELVAC v Ostravě – Vítkovicích metodou 

atomové absorpční spektrometrie (AAS-plamen). 
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Vzorky kalů pocházely z flotačních procesů při průmyslové úpravě uhlí 

a obsahovaly řadu toxických látek včetně zvýšeného obsahu rizikových kovů (tab. č. 6). 

Podmínkou dalšího využití takových kalů je snížení nebezpečných látek na přípustné 

koncentrace.  

Tabulka 6: Vstupní hodnoty kontaminantů u sledovaných vzorků a metody jejich měření 

 

Sledované 

kontaminanty 

Vstup. 

hodnoty 

vzorky O 

Vstup. 

hodnoty 

vzorky K 

Jednotky 

 

Analytická 

metoda 

Cd 17,2 17,5 mg/kg 
AAS-

plamen 

Cr 193 331 mg/kg 
AAS-

plamen 

Cu 431 151 mg/kg 
AAS-

plamen 

Ni 60 50,8 mg/kg 
AAS-

plamen 

Pb 981 1100 mg/kg 
AAS-

plamen 

Zn 1380 13400 mg/kg 
AAS-

plamen 

 

Bioloužení vzorků probíhalo v 500 ml Erlenmeyerových baňkách v laboratorních 

podmínkách při teplotě 25 °C po dobu 28 dní. 10 g homogenizovaného substrátu bylo 

zalito 90 ml média (B8) a 10 ml sterilní destilované vody, tento poměr byl vybrán 

s ohledem na další praktickou aplikaci tohoto postupu v rámci bioremediační praxe. 

Do takto ředěného kultivačního média bylo inokulováno 10 ml bakteriální kultury 

v exponenciální fázi růstu, což odpodívá 48-hodinové kultuře.  

Každý experiment byl založen ve třech opakováních. Součástí každé sady 

experimentů byly také negativní kontrolní vzorky a to z důvodu, aby mohl být stanoven 

podíl autochtonní mikroflóry v procesech bioloužení, a mohla být vypočítána konrétní 

bioloužící aktivita testovaného kmene. Kontrolní vzorky pro všechny sady byly založeny 

stejně – 1g vzorku a 100 ml tekutého živného média TSM bez inokulace testovaných 

bakteriálních kmenů. Po ukončení bioloužících experimentů byl pomocí filtrace oddělen 

substrát od média s uvolněnými kovy za použití filtračního papíru KA1, 15 μm. Analýzy 
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obsahu kovů v substrátu i v médiu byly stanoveny v akreditované laboratoři ELVAC 

s.r.o. v Ostravě – Vítkovicích metodami uvedenými v tabulce č. 5. 

Vzhledem k tomu, že vzorky nebyly sterilizovány ani jinak upravovány, byl 

ve vzorcích stanoven podíl autochtonní mikroflóry oproti vlastní aktivitě aplikovaného 

bakteriálního kmene tabulka č. 13 a 14 zařezeny ve výsledcích v kapitole 6.8.1. 

5.9.2. Bioloužení antropogenních sedimentů s obsahem arsenu 

Mezi další biotechnologické aplikace patří experimentální využití kmene 

R. degradans ke snižování toxicity antropogenních sedimentů s vysokým obsahem 

arsenu. Bioloužící experimenty probíhaly na reálných vzorcích odebraných z lokality 

Zemianske Kostoľany – z území významně kontaminovaného elektrárenským popelem 

s vysokými koncentracemi arsenu (nad 1500 mg/kg, výrazné překročení limitních 

koncentrací bylo také zjištěno u rtuti – 1,67 mg/kg). K rozsáhlé kontaminaci území došlo 

v roce 1965 při havárii hráze odkaliště, při  které bylo toto území zaplaveno toxickým 

sedimentem z odkaliště v přibližném množství 3 mil. m3 (Jurkovič a kol., 2011). Pro účely 

laboratorních experimentů byly odebrány čtyři půdní substráty z hloubky 0 – 15 cm (ZK1, 

ZK2, ZK3, ZK4) a jeden vzorek z hloubky 15 – 30 cm (ZK5) z nivní terasy pod původním 

odkalištěm v lokalitě Zemianske Kostoľany. Ze zemědělsky využívané půdy v katastru 

obce Čereňany byl z hloubky 0 – 15 cm odebrán jeden vzorek (CE). Všechny vzorky byly 

přesítovány přes síta s průměrem 2 mm a uskladněny při 4 °C. Následně byly vzorky 

rozváženy po 1g do sterilních Erlenmayerových baněk a zality 95 ml sterilního nutričního 

média B8 a 5 ml bakteriální kultury v exponenciální fázi růstu. Kontrolní vzorky byly 

zality pouze čistým živným médiem bez bakteriálního inokula.  

Experimenty byly provedeny ve 4 opakováních. Po 30 dnech kultivace byly 

vzorky přefiltrovány a stabilizovány koncentrovanou kyselinou HNO3 a analyticky 

vyhodnoceny.  
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6. Výsledky 

6.1. Základní morfologické vlastnosti mikroorganismu 

 Základní morfologické vlastnosti byly ověřovány pomocí standardních metod 

na nutričních médiích s využitím mikroskopické techniky (Olympus CX41RF-5). 

 Po morfologické stránce tvoří R. degradans grampozitivní, nepohyblivé 

a nesporulující krátké bakterie tyčinkovitého tvaru, které mohou tvořit u vyzrálých kultur 

až lehce větvící se tyčinky s průměrnou velikostí buněk 0,5 – 3,5 m. Buňky se mohou 

objevovat jednotlivě nebo ve shluku dvou a více buněk v nepravidelných skupinách, 

někdy tetrád nebo nepravidelných shluků. Na pevném médiu TSA bakterie vytvářejí 

kulaté, hladké, lesklé a ploché kolonie se souvislým okrajem a světle lososovou barvou 

o rozměrech 2 – 4 μm (obr. 15). 

 

Obrázek 15: Typické zbarvení kolonií bakteriálního kmene R. degrdans na živném médiu TSA 

(Vojtková a kol., 2011) 
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6.2. Genotypové studie kmene 

Na základě dostupných údajů v databázi GenBank byly zjištěny jako taxonomicky 

nejbližší příbuzné druhy: R. baikonurensis (Li a kol., 2004), Rhodococcus       

jialingiae djl 6-2 (Wang a kol., 2010) a R. qingshengii djl-6 (Xu a kol., 2007). Aktuální 

pozice Rhodococcus degradans CCM 4446 a taxonomicky nejbližších druhů uvádí 

obr. 16 (Švanová, 2014). 

 

Obrázek 16: Aktuální taxonomická pozice kmene Rhodococcus degradans CCM 4446 s vyznačením 

nejbližších dosud známých příbuzných druhů podle dostupných údajů v databázi GenBank (Švanová, 

2014) 

Podrobnější analýza genu pro 16S rRNA ukázala, že kmen R. degradans patří 

ke skupině Rhodococcus erythropolis (Jones a Goodfellow, 2012) se sekvenční 

podobností 100 % s Rhodococcus qingshengii, 99,8 % s Rhodococcus baikonurensis, 

99,4 % s Rhodococcus erythropolis a 99 % s Rhodococcus . Aktuální fylogenetická pozice 

R. degradans na základě sekvenace genu pro 16S rRNA je vyjádřena na obr. 17.  

Rhodococcus 
globerulus 

X80619

Rhodococcus 
erythropolis 

X79289

Rhodococcus 
baikonurensis 

AB071951

Rhodococcus 
qingshengii 
DQ090961

Rhodococcus 
jialingiae 

DQ185597

Rhodococcus 
degradans

JQ776649
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Obrázek 17: Fylogenetická pozice R. degradans na základě sekvenace genu pro 16S rRNA 

Fylogenetická pozice kmene byla dále hodnocena pomocí genů gyrB a catA, 

u kterých byly prokázáno, že jsou vhodnými alternativními fylogenetickými markery 

pro rozlišování rodu Rhodococcus do jednotlivých druhů (Ta'ncsics a kol., 2014). 

Analýzy sekvence nukleotidů genů CatA (595 bp) a gyrB (1059 bp) na fylogenetické bázi 

ukázala, že kmen R. degradans lze z rodu Rhodococcus jednoznačně vydělit jako 

samostatný druh. Na základě sekvenace genu catA se prokázala podobnost mezi  

R. degradans a nejbližšími druhy, která se pohybuje v rozmezí od 90,8% 

(s R. glomerulus) po 99,4% (s R. qingshengii). Stejně tak na základě sekvenace genu gyrB 

se hodnoty podobnosti pohybují od 88,4% (s R. glomerulus) po 99,1% (u R. qingshengii). 

Výsledky sekvenace genů gyrB a catA jsou uvedeny na obr. 18 a, b.  
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Obrázek 18: Fylogenetická pozice kmene R. degradans na základě dílčích nukleotidových sekvencí a) 

genu catA b) genu gyrB 

Automatizovaná Ribotypizace restrikčním enzymem EcoRI byla provedena 

s použitím RiboPrinter Mikrobiální charakterizace Systém (DuPont Qualicon) v souladu 

s pokyny výrobce. Vzorek ribotypu získaný z kmene R. degradans byl zřetelně oddělen 

(72% podobnost) od zbývajících typových kmenů představujících fylogeneticky blízce 

příbuzné druhy (obr. 19).  

 

Obrázek 19: Dendogram založený na ribotypizaci pomocí EcoRi u R. degradans 

Celobuněčná proteinová profilace získaná z jednotlivých typových kmenů 

s nejbližším fylogenetickým postavením ukázala shodnost v rozmezí 86 až 73% (obr. 20). 
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Dendogram zobrazuje diferenciaci kmene R.degradans z fylogeneticky příbuzných 

kmenů rodu Rhodococcus. Nejvyšší hodnota podobnosti (86% ), byla dosažena u kmene 

R. globerulus CCM 8449T (Švec a kol., 2015). 

 

Obrázek 20: Dendogram celobuněčného proteinového profilu R. degradans 

6.3. Fenotypové studie kmene 

Při srovnávání fenotypových vlastností kmene R. degradans CCM 4446T 

s údaji publikovanými k taxonomicky nejblíže příbuzným kmenům – 

R. baikonurensis, R. jialingiae,, R. qingshengii djl-6, R. erythropolis a R. glomerulus 

(Goodfellow a kol., 1982 Li a kol., 2004, Xu a kol., 2007, Wang a kol., 2010; Gray 

a Thornton, 1928) byly zjištěny rozdíly v biochemických reakcích, viz tab. 7 

(Švanová, 2014). 

Pro fenotypizaci bakteriálních kmenů pomocí biochemických vlastností byla 

využita metoda biotypizace pomocí přístroje BIOLOGTM MicroStation system 

(System MicroLog III, Biolog, USA), která je založena na metabolických konverzích 

a enzymatických reakcích kmene včetně schopností utilizace nejrůznějších substrátů 

(Švanová, 2014). V uvedeném přehledu (tab. č. 7) jsou vybrané fenotypové 

charakteristiky R. degradans a jeho taxonomicky nejbližších druhů bakterií. Podrobná 

fenotypizace s využitím moderního testovacího systému BIOLOG je uvedena 

v tabulce č. 8. V příloze č. 1 je zobrazen Protokol o indentifikaci Rhodococcus 

degradans.  
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Tabulka 7: Přehled základních rozdílných fenotypových vlastností Rhodococcus degradans a jeho 

nejbližších taxonomicky příbuzných kmenů (Švanová, 2014) 

 

Morfologická a 

fyziologická 

charakteristika 

R. 

degradans. 

CCM 

4446 

R. 

jialingiae 

DSM 

45257 

R. 

qingshengii 

 

R. 

baikonurensis 

DSM 

44587 

R. 

erythropolis 

DSM 

43066 

R. 

glomerulus 

DSM 

43954 

Gram pozitivní 

+ /negativní – 
+ + + + + + 

Zbarvení lososová světle 

růžová 

oranžová růžová růžová oranžová 

Růst při 4°C – + – – * * 
Růst při 37°C + + + + * * 

Růst při at 41°C – – – – * * 
Maximální 

koncentrace 

NaCl (%, w/v) 

8 7 5 6 5 3 

pH pro růst 4.0–9.0 4.0–9.0 5.0–8.0 5.0–9.0 5.0–8.0 5.0–8.0 
Utilization of: 

Arabitol +/ – + – – + + 
L-Asparagine + – – + + + 

Benomyl * + + – – – 

Carbendazim * + + – – – 

Catechol * + + – – – 

D-Fructose – + – + + + 
Inulin – – – – – + 

myo-Inositol – + – – + – 

L-Lactic acid + – – + + + 
Maltose + – – – + + 

D-Mannitol + + – – + + 
D-Mannose – – + + – + 

Methyl 

pyruvate 
+ – – + + + 

D-Sorbitol + – – + + + 
Sucrose – – + – + + 

Trehalose – – – – + + 
Xylitol – – – – – + 

D-Xylose – – – – – + 
DNA G + C 

obsah (mol%) 
62,6 60.1 59.1 55.5 * * 

Poznámky: údaje ozančené *  –  dosud nepublikováno, nezjištěno 
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Tabulka 8: Další biochemické vlastnosti R. degradans získané pomocé přístoje BIOLOG 

 

GP2 

Biolog 
Charakteristika 

CCM4446       

R. degradans 

GP2 

Biolog 
Charakteristika 

CCM4446       

R. degradans 

A1 Water 0 B1 I-Erythritol – 

A2 α-Cyclodextrin +/ – B2 D-Fructose – 

A3 Dextrin – B3 L-Fucose +/ – 

A4 Glycogen + B4 D-Galactose – 

A5 Tween 40 – B5 Gentiobiose + 

A6 Tween 80 – B6 α-D-Glucose – 

A7 
N-Acetyl-D-

Galactosamine 
– B7 m-Inositol – 

A8 
N-Acetyl-D-

Glucosamine 
+ B8 α-D-Lactose – 

A9 Adonitol + B9 Lactulose – 

A10 L-Arabinose – B10 Maltose + 

A11 D-Arabitol +/ – B11 D-Mannitol + 

A12 D-Cellobiose – B12 D-Mannose – 

GP2 

Biolog 
Charakteristika 

CCM4446       

R. degradans 

GP2 

Biolog 
Charakteristika 

CCM4446       

R. degradans 

C1 D-Melibiose +/ – D1 Acetic Acid – 

C2 
β-Methyl-D-

Glucoside 
– D2 

Cis-Aconitic 

Acid 
– 

C3 D-Psicose – D3 Citric Acid +/ – 

C4 D-Raffinose +/ – D4 Formic Acid + 

C5 L-Rhamnose – D5 
D-Galactonic 

Acid Lactone 
– 

C6 D-Sorbitol + D6 
D-Galacturonic 

Acid 
– 

C7 Sucrose – D7 D-Gluconic Acid + 

C8 D-Trehalose – D8 
D-Glucosaminic 

Acid 
– 

C9 Turanose +/ – D9 
D-Glucuronic 

Acid 
– 

C10 Xylitol – D10 
α-Hydroxybutyric 

Acid 
– 

C11 
Pyruvatic Acid 

Methyl Ester 
– D11 

β-Hydroxybutyric 

Acid 
– 

C12 

Succinic Acid 

Mono-Methyl 

Ester 

– D12 
γ-Hydroxybutyric 

Acid 
– 
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GP2 

Biolog 
Charakteristika 

CCM4446       

R. degradans 

GP2 

Biolog 
Charakteristika 

CCM4446       

R. degradans 

E1 

p-Hydroxy 

Phenylacetic 

Acid 

– F1 
Bromosuccinic 

Acid 
– 

E2 Itaconic Acid +/ – F2 Succinamic Acid – 

E3 
α-Keto Butyric 

Acid 
– F3 Glucuronamide + 

E4 
α-Keto Glutaric 

Acid 
 

– 
F4 L-Alaninamide +/ – 

E5 
α-Keto Valeric 

Acid 
+/ – F5 D-Alanine + 

E6 D,L-Lactic Acid + F6 L-Alanine + 

E7 Malonic Acid + F7 L-Alanyl-glycine + 

E8 Propionic Acid + F8 L-Asparagine + 

E9 Quinic Acid – F9 L-Aspartic Acid + 

E10 
D-Saccharic 

Arid 
+/ – F10 L-Glutamic Acid – 

E11 Sebacic Acid – F11 
Glycyl-L-

Aspartic Acid 
– 

E12 Succinic Acid + F12 
Glycyl-L-

Glutamic Acid 
– 

GP2 

Biolog 
Charakteristika 

CCM4446       

R. degradans 

GP2 

Biolog 
Charakteristika 

CCM4446       

R. degradans 

G1 L-Histidine + H1 Urocanic Acid – 

G2 
Hydroxy-L-

Proline 
– H2 Inosine – 

G3 L-Leucine – H3 Uridine +/ – 

G4 L-Ornithine – H4 Thymidine +/ – 

G5 L-Phenylalanine + H5 
Phenyethyl-

amine 
– 

G6 L-Proline +/ – H6 Putrescine +/ – 

G7 
L-Pyroglutamic 

Acid 
+ H7 2-Aminoethanol – 

G8 D-Serine – H8 2,3-Butanediol +/ – 

G9 L-Serine + H9 Glycerol – 

G10 L-Threonine – H10 
D,L-α-Glycerol 

Phosphate 
– 

G11 D,L-Camitine – H11 
α-D-Glucose-1-

Phosphate 
+/ – 

G12 
γ-Amino Butyric 

Acid 
+ H12 

D-Glucose-6-

Phosphate 
– 
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6.4. Rezistenční studie kmene vůči vybraným kovům 

Cílem experimentální části zaměřené na rezistenční schopnosti kmene bylo zjistit 

hodnoty maximální toleranční koncentrace pro bakterii R. degradans. Pro testovaný 

bakteriální kmen byly zjištěny maximální hodnoty tolerance (v koncentraci kovů 10 mM)  

pro kovové ionty Mg2+, Fe2+, Co2+, Li+, Te4+, Bi3+, Se+, Se4+, Zn2+, Mn2+ naopak nejnižší  

odolnost  (v koncentraci kovů  1 mM) vykázal kmen pro kovové ionty Cr6+ a Tl+ (graf 1). 

U vybraných sloučenin kovů byla koncentrace navýšena až na 100 mM. Při této 

koncentraci kmen vykazoval nejvyšší odolnost v přítomnosti iontů kovů Mg2+, Fe2+, Mn2+ 

a Li+. Nejnižší odolnost byla dosažena v přítomnosti kovových iontů Se+ a Co2+ (graf 2). 

Graf 1: Srovnání tolerance R. degradans k vybraným iontům kovů [mM] 
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Graf 2: Srovnání tolerance R. degradans k vybraným iontům kovů [mM] 

 

 

Schopnost tolerance kmene ke kovovým iontům byla dosud ověřována pouze 

v několika studiích (Vojtková a kol., 2012; Prasad a kol., 2011; Belimov a kol., 2005), 

ze kterých vyplývá vysoká tolerance bakterií Rhodococcus k iontům Cu, Cd a As. 

Zajímavou studií bakteriálního kmene R. degradans v přítomnosti toxických kovů 

je práce (Vojtková a kol., 2012), zabývající se biotechnologickou aplikací bakteriálního 

kmene R. degradans CCM 4446 v odpadních vodách z textilní výroby obsahující kovové 

ionty (Cu, Cd, Ni, Pb, Cr), jež jsou součástí molekul textilních barviv. Z výsledků 

vyplývá, že rezistenční vlastnosti ovlivňují schopnost růstu bakterií v prostředí s ionty 

kovů a jsou nutnou podmínkou pro zajištění životaschopnosti bakteriální kultury 

v bioremediačních  podmínkách. 

6.5. Rezistence kmene vůči antibiotikům 

U rezistentních kmenů se inhibiční zóna nevytvoří nebo je její velikost menší než 

referenční rozmezí pro rezistenci, u senzitivních kmenů je velikost inhibiční zóny větší 

nebo rovna hodnotě referenčního rozmezí pro senzitivitu (Jorgensen and Turnidge, 2015; 

Jorgensen and Ferraro, 2009). V případě hodnocení bakterií R. degradans není znám 
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referenční kmen, proto bylo postupováno dle interpretačních tabulek dodaných výrobcem 

pro jednotlivá antibiotika (tab. 9).  

Tabulka 9: Výsledky citlivosti bakteriálního kmene R. degradans CCM 4446 vůči testovaným 

antibiotikům 

 

ATB (zkratka) 
mcg 

/ disk 

Interpretační 

kriteria 

R. degradans 

(CCM 4446) 

Vyhodnocení 

R I S 

Amikacin (AK) 30 14 15-16 17 26 VS 

Amoxyclav (AMC) 30 – – – 33 VS 

Ampicillin (AMP) 10 – – – 12 VS 

Azithromycin (AZM) 15 13 14-17 18 29 VS 

Cephalothin (CEP) 30 14 15-17 18 40 VS 

Clarithromycin (CLR) 15 – – – 34 VS 

Clindamycin (CD) 2 – – – 33 VS 

Chloramphenicol (C) 30 12 13-17 18 31 VS 

Co-Trimoxazole (COT) 25 10 11-15 16 6 VS 

Erythromycin (E) 15 – – – 32 R 

Gentamicin (GEN) 10 12 13-14 15 24 VS 

Linezolid (LZ) 30 – – – 27 VS 

Methicillin (MET) 5 9 10-13 14 26 VS 

Novobiocin (NV) 5 17 18-21 22 11 R 

Ofloxacin (OF) 5 12 13-15 16 29 VS 

Oxacillin (OX) 1 – – – 6 S 

Penicillin G (P) 10 28 – 29 34 S 

Teicoplanin (TEI) 10 10 11-13 14 18 S 

Tetracyklin (TE) 30 14 15-18 19 32 VS 

Vankomycin (VA) 30 – – – 16 VS 

* VS – vysoká senzizivita; S – senzitivita; R – rezistence 

 Kmen vykazuje vysokou senzitivitu vůči amikacinu, amoxyclavavinu, 

ampicillinu, zithromycin, azithromycinu, cephalothinu, clarithromycinu, clindamycinu, 

chloramphenicolu, erythromycinu, gentamicin, linezolidu, methicillinu, ofloxacinu, 

tetracyklinu a vankomycinu. Senzitivitu kmen prokázal vůči oxacillinu, penicillinu G 

a teicoplanin. Při použití těchto ATB lze kmen úspěšně zlikvidovat. Největší inhibiční 

zóny bylo dosaženo u cephalothinu, kde inhibiční zóna dosáhla 40 mm. Rezistentní 

vlastnosti kmen vykazoval vůči antibiotikům ko-trimoxazolu a novobiocinu. Zajímavá 

je prokázaná vysoká senzitivita vůči antibiotikům amoxyclavavinu, ampicillinu, 

clarithromycinu, clindamycinu, erythromycinu, linezolidu a vankomycinu, vůči kterým 

by měl být kmen zcela rezistentní (interpretační kritéria nejsou stanovena). Tyto zvýšené 
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vlastnosti citlivosti lze vysvětlit přítomnosti genových determinantů rezistence vůči 

kovům, neboť byla již dříve prokázána bakteriální ko-rezistence vůči kovům 

a antimikrobiálním látkám na bázi plazmidů. Uspořádání genomu bakterie R. degradans 

s prokázanou přítomností megaplazmidů zcela odpovídá těmto výsledkům.   

6.6. Růstové charakteristiky kmene v prostředí s kovy 

Ze zjištěných výsledků při modelování růstových křivek R. degradans v prostředí 

s kovy vyplývá, že bakterie vykazují růst u všech kovů ve všech třech koncentracích (10, 

50 a 100 mM). Výsledky měření jsou zobrazeny v tabulce č. 10 a v následujících grafech 

č. 4, 5, 6 a 7. Spolu se vzorky byl měřen i kontrolní vzorek – tabulka č. 11 a graf č. 3.  

Tabulka 10: Výsledky pro stanovení růstových křivek, hodnoty odečítány na spektrofotometru, optická 

densita při 600 nm 

 

stáří 

kultury 

H 

O 

D 

N 

O 

T 

Y 

 

O 

P 

T 

I 

C 

K 

É 

 

D 

E 

N 

S 

I 

T 

Y 

1 hod 6 hod 
24 

hod 

30 

hod 

48 

hod 

54 

hod 

72 

hod 

78 

hod 

96 

hod 

102 

hod 

  10 0,217 0,277 0,604 0,966 1,711 1,888 2,029 2,153 2,112 2,003 

Fe2+ 50 0,191 0,266 0,399 0,535 0,973 1,322 1,441 1,942 1,853 1,799 

  100 0,189 0,238 0,358 0,484 0,511 0,721 1,232 1,804 1,754 1,645 

  10 0,254 0,266 0,655 0,993 1,326 1,541 2,128 2,177 2,087 1,967 

Mn2+ 50 0,227 0,245 0,708 0,925 1,267 1,534 2,061 2,098 1,976 1,859 

  100 0,204 0,223 1,437 1,598 1,606 1,733 2,318 2,301 2,260 2,254 

  10 0,167 0,236 0,362 0,471 1,193 1,287 1,973 1,872 1,801 1,742 

Li+ 50 0,194 0,243 0,387 0,708 0,712 1,013 1,372 1,499 1,403 1,378 

  100 0,198 0,194 0,225 0,267 0,594 0,843 1,177 1,914 1,876 1,801 

  10 0,241 0,259 0,69 0,905 1,089 1,348 2,072 2,134 2,098 1,999 

Mg2+ 50 0,293 0,325 0,705 0,918 1,617 1,699 2,178 2,192 2,057 1,989 

  100 0,268 0,277 0,557 0,833 1,841 2,091 2,604 2,705 2,654 2,601 

  10 0,113 0,235 0,356 0,477 0,844 0,956 1,805 1,846 1,889 1,854 

Bi3+ 50 0,148 0,183 0,767 0,9778 0,998 1,275 1,802 1,952 1,941 1,899 

 100 0,126 0,196 0,439 0,694 0,889 1,193 1,728 1,923 1,918 1,879 

Spolu se vzorky s obsahem kovu byl sledován také kontrolní vzorek bez přidaného 

kovu. Výsledky meření kontrolních vzorků jsou uvedeny v tabulce č. 10, kde  jsou 

zobrazeny průměrné hodnoty optické density v závislosti na stáří kultury. Grafické 

znázornění růstové křivky bakterie R. degradans v kontrolním vzorku (čisté médium) 

je zobrazeno v grafu č. 3. Růstová křivka probíhá optimálně, exponenciální fáze růstu 
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kmen dosahuje přibližně po 6 hodinách, do stacionární fáze se bakteriální kmen dostává 

přibližně po 54 hodinách růstu a k fázi odumírání dochází přibližně po 78 hodinách.  

Tabulka 11: Výsledky měření kontrolního vzorku (R. degradans + kultivační médium B8) 

 

Stáří kultury 1 

hod 

6 

hod 

24 

hod 

30 

hod 

48 

hod 

54 

hod 

72 

hod 

78 

hod 

96 

hod 

102 

hod 

Hodnota optické 

density 

0,12 0,24 0,81 1,37 2,62 2,88 2,92 2,85 2,61 2,32 

 
Graf 3: Grafické znázornění růstové křivky R. degradans 

 

 

U všech vzorků s obsahem kovů byly dosaženy pozitivní výsledky. Nejvyšších 

hodnot optické density bylo dosaženo u vzorků s ionty horčíku (Mg2+) jak vyplývá 

z hodnot uvedených v tabulce č. 10 a z následujícího grafu č. 4. Tyto vysoké hodnoty lze 

považovat za kontrolní, neboť jsou dosaženy u hořčíku, který patří mezi nutriční prvky. 

V následujících grafech č. 5, 6 a 7 je zobrazeno srovnání hodnot optické density všech 

koncentrací kovů s kontrolním vzorkem. Nejnižších hodnot při koncentraci 10 mM bylo 

dosaženo u vzorku s ionty bismutu (Bi3+) a nejvyšších hodnot dosahoval vzorek s ionty 

manganu (Mn2+) a železa (Fe2+), při koncentraci 50 mM nejnižších hodnot 

dosahovalkmen v médiu s ionty lithia (Li+) a naopak nejvyšších hodnot u vzorků s ionty 

horčíku (Mg2+). U třetí a nejvyšší koncentrace 100 mM bylo dosaženo nejnižších hodnot 

u vzorků s ionty lithia (Li+) a železa (Fe2+) a nejvyšších hodnot dosahovaly opět vzorky 

s ionty horčíku (Mg2+).  Ze zjištěných výsledků je patrné, že nejoptimálnějšího růstu a tím 
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i nejvyšší optické density dosahovaly vzorky s ionty kovů Mg2+ a Mn2+, následovaly 

vzorky s obsahem iontů kovů Bi3+, Fe2+ a Li+. Výsledky této části experimentální práce 

potvrzují značnou toleranci kmene R. degradans vůči všem sledovaným iontům, zejména 

pak vůči iontům Mg2+ a Mn2+. Výsledky tohoto experimentu jsou nové, neboť je nelze 

dosud srovnat s žádnými známými studiemi pro rod Rhodococcus. V minulosti 

provedené odborné studie zabývající se touto problematikou obsahují jiné druhy kovů 

např. Cu2+, Cd2+, As3+. Z těchto studií vyplývá vysoká tolerance kmene k výše uvedeným 

iontům (Fleck, 1992; Belimov a kol., 2005; Kumar a kol., 2011; Vojtková a kol., 2012).  

 

Graf 4: Grafické znázornění výsledků ve vzorcích s obsahem hořčíku (MgSO4) 
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Graf 5: Porovnání výsledků růstu R. degradans při koncentraci 10 mM kovů s kontrolním vzorkem 

 

 

 

Graf 6: Porovnání výsledků růstu R. degradans při koncentraci 50 mM kovů s kontrolním vzorkem 
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Graf 7: Porovnání výsledků růstu R. degradans při koncentraci 100 mM kovů s kontrolním vzorkem 

 

 

6.7. Biodegradace PAHs 

6.7.1. Biodegradace PAHs  

Při experimentální biodegradaci nízkomolekulárních PAHs (viz graf č. 7) bylo 
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(0 – 29 %) a po druhém měření (0 až 90 %). Největší účinnosti u všech vzorků bylo 

dosaženo u naftalenu, kde se účinnost pohybovala u prvního měření (23 – 60 %) 

a na konci experimentu (23 – 91 %) viz graf č. 8.    
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Graf 8: Výsledky biodegradace vybraných nízkomolekulárních látek pomocí 

Rhodococcus degradans CCM 4446 

 

 
 

Graf 9: Aktivita kmene R. degradans CCM 4446 při biodegradaci naftalenu 
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Druhá část experimentu byla zaměřena na biodegradaci vysokomolekulárních 

polycyklických uhlovodíků – benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, 

benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pyrenu (viz graf č. 10). Kmen zde prokázal aktivitu u všech 

vzorků kromě 4, kde byla aktivita až na jednu ze složek (benzo(a)pyren) nulová. 

U ostatních vzorků se aktivita pohybovala při ukončení experimentu v rozmezí 

(33 – 92 %). Nejvyšší aktivity bylo dosaženo u vzorku 1 (84 – 92 %) a nejlépe 

degradovatelná látka byla benzo(a)pyren, kde bylo dosaženo účinnosti až 92 % (viz graf 

č. 11). Při srovnání účinnosti biodegradace nízkomolekulárních a vysokomolekulárních 

látek si kmen lépe vedl při biodegradaci nízkomolekulárních polycyklických 

aromatických uhlovodíků, jak již bylo ověřeno v dřívějších studiích, kde kmen prokázal 

schopnost degradovat také polychlorované bifenyly (Janáková a Vojtková, 2012; 

Kašáková a kol., 2012, Vojtková a kol., 2013). 

Graf 10: Výsledky biodegradace vybraných vysokomolekulárních PAHs pomocí R. degradans 
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Graf 11: Aktivita kmene R. degradans CCM 4446 při biodegradaci benzo(a)pyrenu 

 

 
 

6.7.2. Biodegradace PAHs v zemině ze skládky nebezpečných odpadů 
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experimentech byla prokázána významná biodegradační aktivita R. degradans 

při utilizaci sledovaných organických  polutantů.  Tabulka č. 12 uvádí průměrné hodnoty 

výsledků u jednotlivých vzorků, graficky je znázorněn průběh biodegradačního procesu 

u vzorků 3 a 5, které obsahují výrazně vyšší průměrné zastoupení sledovaných PAHs 

oproti ostatním vzorkům (graf č. 12 a 13).  
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Tabulka 12: Průběh degradace vybraných organických polutantů pomocí bakteriálního kmene R. 

degradans (mg/kg půd), průměrné hodnoty z experimentů 

 

 
 

Graf 12: Průběh biodegradace antracenu, fluorenu, naftalenu a fenantrenu s využitím bakteriálního 

kmene Rhodococcus degradans v % (vzorek 3) 
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Graf 13: Průběh biodegradace anthracenu, fluorenu, naftalenu a fenanthrenu s využitím  

bakteriálního kmene Rhodococcus degradans v % (vzorek 5) 

 

 
 

6.8. Bioloužící experimenty 

6.8.1. Bioloužení vzorků flotačních kalů 

Při bioloužících experimentech byly použity vzorky flotačních kalů s různými 

obsahy kovů. Aktivita kmene R. degradans byla prokázána u všech sledovaných vzorků. 

Nejvyšší účinnost byla zaznamenána u olova (22 – 27 %), chromu (12 – 23 %) a kadmia 

(11 – 21 %). Výsledky experimentů jsou shrnuty v tabulce č. 13 a 14. 

Tabulka 13: Výsledná bioložící aktivita kmene R. degradans s přítomností autochtonní mikroflóry 

ve vzorcích O (uvedeny jsou průměrné hodnoty v mg/kg) 

 

Vz. 

O 
vstup % AM % dopočet Rh+AM % dopočet Rozdíl % 

Cd 17,2 100 15,4 89,53 10,47 13,5 78,49 21,51 1,9 11,05 

Cr 193 100 154 79,79 20,21 130 67,36 32,64 24 12,44 

Cu 431 100 368 85,38 14,62 362 83,99 16,01 6 1,39 

Ni 60 100 48,1 80,17 19,83 43,5 72,5 27,5 4,6 7,67 

Pb 981 100 929 94,7 5,3 716 72,99 27,01 213 21,71 

Zn 1380 100 1170 84,78 15,22 1040 75,36 24,64 130 9,42 
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Tabulka 14: Výsledná bioložící aktivita kmene R. degradans s přítomností autochtonní mikroflóry 

ve vzorcích K (uvedeny jsou průměrné hodnoty v mg/kg) 

 

Vz. 

K 
Vstup % AM % dopočet Rh+AM % dopočet Rozdíl % 

Cd 17,5 100 15,1 86,29 13,71 11,5 65,71 34,29 3,6 20,57 

Cr 331 100 288 87,01 12,99 210 63,44 36,56 78 23,57 

Cu 151 100 137 90,73 9,27 111 73,51 26,49 26 17,22 

Ni 50,8 100 49,6 97,64 2,36 41,4 81,5 18,5 8,2 16,14 

Pb 1100 100 903 82,09 17,91 608 55,27 44,73 295 26,82 

Zn 13400 100 8990 67,09 32,91 7050 52,61 47,39 1940 14,48 

 

Všechny experimenty proběhly v trojím opakování a uváděné hodnoty jsou 

průměrné. Vzhledem k tomu, že vzorky nebyly sterilizovány ani jinak upravovány, 

je třeba stanovit ve vzorcích podíl autochtonní mikroflóry (AM) oproti vlastní aktivitě 

aplikovaného bakteriálního kmene. Graficky je srovnáván podíl vlastní aktivity kmene 

a autochtonní mikroflóry (grafy č. 13 a 14). Bakteriální kmen R. degradans vykázal 

účinnost u všech sledovaných vzorků. Nejvyšší účinnost byla sledována 

u vzorků O v bioloužení olova (21,71 %) a chromu (12,44). U vzorků K bylo dosaženo 

nejvyšší účinnosti u olova (26,82 %), chromu (23,57 %) a kadmia (20,57 %), významné 

jsou i hodnoty uvolněné mědi (17,22 %) a niklu (16,14) – celkově byl kmen v případě 

vzorků K účinnější.  
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Graf 14: Výsledná aktivita kmene R. degradans CCM 4446 pro vzorky flotačních kall (O) v % 

 

 
 

Graf 15: Výsledná aktivita kmene R. degradans CCM 4446 pro vzorky flotačních kalů (K) v % 
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autochtonní mikroflóry a kmenem R. degradans vyplývá: Cu > Cd > Pb > Ni > Zn > Cr 

pro vzorky O a Ni > Cu > Cd > Cr > Pb > Zn pro vzorky K. 

6.8.2. Bioloužení antropogenních sedimentů s obsahem arsenu 

Ze získaných výsledků vyplývá vysoká účinnost kmene R. degradans  při 

bioloužení arsenu v rozmezí 2,07 – 42,74 % v závislosti na typu louženého materiálu, 

nejlepší výsledky byly dosaženy na substrátě ZK5, který reprezentoval čistý materiál 

z odkaliště.  

Konkrétní vliv kmene na průběh loužení arsenu byl získán porovnáním účinnosti 

autochtonní mikroflóry, která byla stanovena na základě kontrolních vzorků (do těchto 

kontrolních vzorků nebyl aplikován bakteriální kmen R. degradans – a proto mohla být 

stanovena bioloužící schopnost autochtonní mikroflóry jednotlivých vzorků). 

Zajímavým výsledkem je zjištění neúčinnosti kmene v případě vzorků CE, které 

představovaly vzorky ze zemědělské půdy, na které se pěstoval v době odběru vzorků 

ječměn setý (Hordeum vulgare) a řepka olejná (Brassica napus). Ze získaných výsledků 

vyplývá velmi silná aktivita autochtonní mikroflóry, která se díky pravidelné úpravě půdy 

nachází v rekultivovanám (regenerovaném) stavu s dominancí arsen-resistentních 

mikroorganismů. Přídáním nutričních látek ve formě živného média byla podpořena 

růstová fáze nejen aplikovaného rhodokoku, ale především autochtonních 

mikroorganismů – tyto mikroorganismy následně vlivem svých adaptačních schopností 

na přítomnost toxických substancí v substrátu potlačily vitalitu aplikovaného kmene 

R. degradans, což se ve výsledku projevilo snížením jeho celkové bioloužící aktivity 

(tab. 15).  
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Tabulka 15:  Výsledky bioloužení půd z lokality Zemianské Kosťolany bakteriálním kmenem 

R. degradans CCM 4446 (průměrné hodnoty) 

 

Vzorky 
Charakter 

vzorků 

Celkový 

obsah 

As 

Obsah As v 

kontrolních výluzích 

Naměřené hodnoty 

As ve výluzích 
Vlastní 

aktivita 

kmene 

  

              

    mg.kg-1 mg.kg-1 % mg.kg-1 mg.kg-1 % 

ZK1 půda + popel 264 9,31 3,53 29,15 19,84 7,52 

ZK2 půda 93 10,27 11,04 16,35 6,08 6,54 

ZK3 půda + popel 193 7,21 3,74 45,39 38,18 19,78 

ZK4 půda + popel 230 18,7 8,13 117 98,3 42,74 

ZK5 popel 634 21,38 3,37 34,48 13,1 2,07 

CE půda + popel 377 15,18 4,03 13,46 0,72 0,46 

Aktivita kmene R. degradans v průběhu bioloužení arsenu je graficky znázorněna 

na grafu č. 14; pro přehlednost jsou hodnoty uvedeny v % a je vyznačena jak vlastní 

aktivita kmene, tak aktivita autochtonních mikroorganismů. Z uvedených výsledků 

vyplývá, že účinnost bioloužení As je výrazně ovlivněno druhovou diverzitou a vitalitou 

autochtonních mikroorganismů. Jednotlivé druhy se mohou s aplikovaným bakteriálním 

kmenem v synegrickém vztahu spolupodílet na koexistenci výsledných utilizačních 

drahách, případně v rámci kompetice podporují rychlost bioloužícího procesu.  
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Graf 16: Grafické znázornění bioloužícího procesu půd z lokality Zemianské Kosťolany bakteriálním 

kmenem R. degradans CCM 4446 (průměrné hodnoty) 
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7. Diskuze výsledků 

Šíření genů rezistence v přírodních ekosystémech má za následek změny 

v dynamice růstu populací a ve fyziologii přirozených mikrobiálních společenstev 

(Martinez, 2009). Strukturální a funkční vlastnosti rezistence mikroorganismů vůči 

antibiotikům jsou shodné s těmi, které jsou uplatňovány vůči toxickým kovům, tyto 

vztahy tvoří základ společného selektivního působení jednotlivých mechanismů 

rezistence. Geny pro rezistenci bakterií vůči toxickým kovům i vůči antimikrobiálním 

látkám se mohou nacházet na stejných plazmidech (Silver a kol., 2001) a podléhají 

horizontálnímu i vertikálnímu přenosu, čímž dochází k šíření rezistence v rámci 

autochtonní mikroflóry dané lokality (Matyar a kol., 2008). Bylo zjištěno, že rezistence 

bakterií na antibiotika přímo souvisí s prostředím, ve kterém se daná bakterie vyskytuje 

(Baker-Austin a kol., 2006), zvýšená rezistence bakterií vůči antibiotikům může být 

ovlivněna také koncentracemi těžkých kovů v prostředí (Baker-Austin a kol., 2006; 

Matyar a kol., 2008). 

R. degradans vykázal rezistenci vůči ko-trimoxazolu a novobiocinu. Zvýšenou 

senzitivitu vykazoval vůči antibiotiku amikacinu, amoxyclavenu, ampicillinu, 

azithromycinu, cephalothinu, clarithromycinu, clindamycinu, chloramphenicolu, 

erythromycinu, gentamicinu, linezolidu, methicillinu, ofloxacinu, tetracyklinu 

a vankomycinu. Senzitivitu kmen vykazoval vůči oxacillinu, penicillin G a teicoplaninu.  

Bakteriální mechanizmus rezistence vůči kovům je kódován geny exprimujícími 

proteiny různých vlastností. Tyto geny jsou často vázány na mobilní genetické elementy 

jako jsou plazmidy, a bylo prokázáno, že tyto rezistentní geny vůči toxickým kovům 

a vůči antibiotikům mnohdy sdílejí shodné plazmidy (Silver a kol., 2001). Při studiu 

genetického základu kovové rezistence u kmenů Rhodococcus byly nalezeny geny, které 

výrazně zvyšovali rezistenci vůči arsenu. Přítomnost některých genu měla za následek 

až trojnásobné zvýšení rezistence na ampicilin u kmenů Rhodococcus (Dabbs a kol., 

1990). 

R. degradans vykazoval kromě rezistencí vůči zvýšeným koncentracím kovů 

Mg2+, Fe2+, Co2+, Li+, Te4+, Bi3+, Se+,Se4+ také zvýšenou rezistenci vůči antibiotikům 

ze skupiny β-laktamů a sulfonamidů. 
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 Za získanou rezistenci vůči β-laktamovým antibiotikům jsou zodpovědné 

enzymy metalo-β-laktamázy. Lokalizace genů zodpovědných za produkci těchto enzymů 

byly zjištěny na plazmidech společně s dalšími geny rezistence, ve výsledku 

tak upozorňují na možnou ko-selekci rezistentních kmenů při používání i ostatních skupin 

antibiotik, např. aminoglykosidů (Žemličková a kol., 2009).  Bylo prokázáno, 

že hydrolytická aktivita některých ATB-rezistentních enzymů přímo souvisí 

s koncentrací iontů kovů v prostředí; např. hydrolytická aktivita enzymu DIM-1 vůči 

imipenemu je vyšší za přítomnosti síranu zinečnatého (Poirel a kol., 2010). Rezistence 

vůči antibiotikům se u pseudomonád projevuje stejně jako rezistence vůči kovovým 

iontům mechanismem bakteriálního effluxu; k tomu účelu bakterie využívají několik 

známých effluxních systémů (Alekshun a Levy, 2009). Je velmi pravděpodobné, 

že bakteriální kmen R. degradans využívá právě tento mechanismus rezistence, neboť 

je zcela rezistentní vůči β-laktamům, ampicilinu a co-trimoxazolu, kmen byl navíc 

rezistentní k novobicinu. R. degradans využívá k effluxu některých antibiotik přednostně 

ABC-effluxní transportéry jako je transportér TtgABC (Teran a kol., 2003) vypuzující 

ampicilin, tetracyklin a chloramfenikol, transportér ArpABC se podílí na effluxu 

tetracyklinu, chloramfenikolu, streptomycinu a erythromycinu (Kieboom a De Bont, 

2001). 

Resistence vůči kovovým iontům úzce souvisí s organizací genomu jednotlivých 

bakteriálních druhů, zejména s přítomností plazmidů. Také u rodu Rhodococcus byly již 

dříve prokázány plazmidy zajišťující efflux kovových iontů (De Carvalho a kol., 2014; 

Sekine a kol., 2006), kdy velký počet z nich jsou plazmidy konjugativní nebo 

mobilizovatelné (Letek a kol., 2010). Studiem katabolických plazmidů u kmene R. jostii 

RHA1 a R. erythropolis BD2 byla prokázána funkce několika transportérů zapojených 

do exportu toxických iontů kovů (As, Cd, Cu a Hg); geny pro transport těžkých kovů však 

mohou být přítomny také v nukleoidu a mnohé z nich jsou substrátově smíšené pro mnoho 

různých sloučenin (Dabbs a Sole,1988; Stecker a kol., 2003). 

Modelovým a dosud nejlépe prostudovaným genomem rodu je genom 

Rhodococcus sp. RHA1, který je jedním z největších dosud osekvenovaných genomů. 

Bylo prokázáno, že obsahuje centrální lineární chromozóm o velikosti 7 804 765 bp a tři 

další lineární plazmidy: plazmid pRHL1 (1 123 075 bp), plazmid pRHL2 (442 536 bp), 

plazmid pRHL3 (332 361 bp) (McLeod a kol., 2006; Finnerty, 1992). Genom a plazmidy 
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R. degradans zatím nejsou dostatečně osekvenovány, ale vzhledem k jeho fyziologickým 

schopnostem lze předpokládat plazmidy podobného typu. 

Pozitivní vliv bakterií Rhodococcus na odbourávání PAHs prokázala ve svých 

studiích řada autorů, a to nejen v případě nízkomolekulárních polycyklických 

aromatických uhlovodíků. Jako jeden z mála bakteriálních rodů je Rhodococcus schopen 

štěpit aromatické uhlovodíky se čtyřmi a více jádry (Song a kol., 2011; Zhou a kol., 2008; 

Zhang a kol., 2012). Bylo prokázáno, že jednotlivé sloučeniny PAHs různých 

molekulových hmotností se podstatně liší svou mobilitou v prostředí, která souvisí 

se schopností vázat se na půdní organickou hmotu. Tato vazba je až několikrát pevnější 

u PAHs s vyšším počtem aromatických jader ve srovnání s jednoduššími PAHs 

(Holoubek, 1996).  

Rychlost odbourávání jednotlivých polutantů v půdách je také výrazně 

ovlivněna druhovou diverzitou a vitalitou autochtonních mikroorganismů, kdy jednotlivé 

druhy mohou být v synergickém vztahu a spolupodílejí se tak na koexistenci výsledných 

utilizačních drah či v rámci kompetice podporují rychlost přirozené degradace. Konkrétní 

vliv kmene Rhodococcus na průběh degradace vybraných PAHs ve smyslu této studie 

přináší jen omezený počet publikací, z nichž k srovnatelným patří práce Dean-Ross a kol. 

(Dean-Ross a kol., 2001). Autorka využívá blíže neidentifikovaný kmen Rhodococcus sp. 

izolovaný z kontaminovaných sedimentů z Grand Calumet River v USA k biodegradaci 

antracenu, fenantrenu, pyrenu a fluorenu. K překvapivým výsledkům dospěl také 

Yu a kol. (Yu a kol., 2005), který zkoumal úlohu kmene Rhodococcus sp. jako součást 

autochtonního mikrobiálního konsorcia ze sedimentů v Číně, kdy uvádí úplnou degradaci 

fluorenu a fenantrenu již po 4 týdnech jeho působení. K této studii je však nutné 

podotknout, že účinek bakteriální degradace byl zesílen utilizační schopností dalších 

biotechnologicky velmi aktivních kmenů – složek konsorcia, především rodem 

Acinetobacter a Pseudomonas.  

Při studiu degradačních schopností byl v experimentech aplikován bakteriální 

kmen v exponenciální fázi růstu a pravidelnou kontrolou průběhu procesu byla 

opakovaně ověřena dominance tohoto kmene v rámci mikroflóry. Biodegradační vliv 

dalších druhů autochtonní mikroflóry lze ve smyslu této studie považovat 

za zanedbatelný, neboť aktivní utilizační vlastnosti původního konsorcia by se projevily 

v zastoupení sledovaných polutantů u vzorků půd v horizontu měsíců, kdy byly kontrolní 
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vzorky odebírány na skládce. Výsledky experimentů naší studie prokázaly výraznou 

biodegradaci sledovaných organických polutantů již v průběhu prvních 4 týdnů působení 

a dokazují, že bakteriální kmen Rhodococcus degradans aktivně urychluje odbourávání 

sledovaných nízkomolekulárních PAHs (antracenu, fluorenu, naftalenu a fenantrenu) 

ve vzorcích skládkových půd, které je schopen kmen využívat jako dostupný zdroj uhlíku 

a energie (Vojtková a kol., 2013). 

Heterotrofní mikroorganismy (bakterie a  mikroskopické houby) se běžne 

vyskytují v přírode a svou metabolickou činností výrazně přispívají k  transportu prvků 

z rozrušených minerálů a hornin. Mikroskopické houby byly již v minulosti využity při 

experimentálním loužení rud, báňských odpadů, průmyslových filtračních prachů 

i  odpadů ze zpracování uhlí (Kaduková a Štofko, 2006). Na rozdíl od heterotrofních 

bakterií tyto mikroorganizmy dokáží růst při vyšších hodnotách pH, čímž sa stávají 

vhodnejšími na bioloužení kovů z alkalických pevných odpadů (Gadd, 1990, Anahid 

a kol., 2011).  

Mechanismus rozpouštění kovů pomocí heterotrofních mikroorganismů není 

zcela objasněný. Předpokladá sa však, že během uvolňování kovů z minerálů a hornin 

probíhají procesy biomechanické a biochemické (Burford a kol., 2006, Gadd, 2007). 

Biomechanický proces může být přímý nebo nepřímý. Přímý proces je založený 

na přímém pronikání heterotrofních mikroorganismů do minerálu, čímž dochází k jeho 

rozrušovaní. Během nepřímého procesu se mikroorganismy přichytávají na povrchu 

substrátu a následnou produkcí organických kyselin, aminokyselin a jiných metabolitů 

dochází k rozrušování daného substrátu (Gadd, 2007, Amiri a kol., 2011).  

Během bioloužení dochází k lokálnímu snižování pH, produkci 

komplexotvorných ligandů, k redoxní tranformaci, případně i k aktivní akumulaci 

mobilních forem kovů. Tyto mechanismy se zároveň uplatňují i při mobilizaci iontů kovů 

sorbovaných nebo chelatovaných půdními komponenty (Osobová a kol., 2010). 

Při heterotrofním loužení dochází k uvolnění toxických prvků ze substrátu, čímž 

se zintenzivňují biochemické procesy probíhající v mechanicky rozrušených horninách 

na haldách a odkalištích (Miller a Hansford, 1992). Původní bioloužící experimenty 

využívaly aktivitu acidofilních bakterií (Colner a Hinkle, 1947), při bioloužení 

heterotrofními mikroorganismy jde o zvyšování mobility kovů v podmínkách 
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optimálního prostředí, které je pro většinu bakterií v rozmezí pH 6,8 – 7,2 (Rohwerder 

a kol., 2003).  

Biomechanické procesy jsou úzce propojeny s biochemickými procesy, které 

zahrnují protolytické (acidolýzu), komplexotvorné (komplexolýzu), redoxní reakce 

(redoxolýzu) a bioakumulaci (Burgstaller a Schinner, 1993). Předpokladá se, 

že protolytické, komplexotvorné a redoxní reakce jsou výsledkem několika procesů, 

jakými jsou vylučování protonů přez přenašeč H+ ATP-ázu, který se nachází 

v plazmatické membráně, dalším je produkce sideroforů (na mobilizaci Fe3+ iontů) 

nebo produkce CO2 (Gadd, 2007). 

Bioloužící schopnosti kmene Rhodococcus degradans CCM 4446 byly již dříve 

ověřovány v několika studiích, které potvrzují významné vlastnosti tohoto kmene 

při snižování organických i anorganických látek z prostředí (Janáková a kol., 2011, 

Kašáková a kol., 2012, Vojtková a kol., 2013). Byla prokázána schopnost utilizovat 

polychlorované bifenyly a nízkomolekulární polycyklické aromatické uhlovodíky 

(Vojtková a kol., 2013). Kmen je zkoumán také v procesech snižování toxicity 

antropogenních sedimentů se zvýšenými obsahy arzenu (Peťková a kol., 2013). 

Součástí výsledků a výstupů doktorské dizertační práce jsou také výsledky 

publikované v odborných článích, příspěvcích ve sbornících s citačním indexem 

(evidované v databázi Scopus a Web of Science), včetně příspěvků na mezinárodních 

i domácích konferencích a příspěvků na workshopech (dle RIV nehodnocené). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pavla Švanová: Genotypové a fenotypové vlastnosti bakterií Rhodococcus degradans 

2015  75 

 

8. Závěr 

Uplatňování biotechnologických metod s využitím mikroorganismů k odstranění 

nebezpečných látek z prostředí je stále rozšířenější. Vzhledem k zpřísňujícím 

se legislativním požadavkům na kvalitu životního prostředí je stále více využívána 

degradační schopnost mikroorganismů, jejichž metabolické schopnosti odbourávat 

znečišťující látky jsou předpokladem pro využití těchto bakterií v bioremediačních 

technologiích. Vhodná volba bakteriálních kmenů v technologiích remediace 

je ekonomicky i ekologicky výhodnou alternativou k fyzikálně-chemickým postupům 

odstraňování nebezpečných látek z prostředí. Jejich výhodou je především nižší 

ekonomická i technologická náročnost, menší množství sekundárních odpadních látek 

a při aplikaci vhodného bakteriálního kmene také výsledná vysoká efektivita celého 

procesu, který je zároveň šetrný k životnímu prostředí (Vojtková a kol., 2012).    

Zkoumání fyziologických schopností bakteriálního kmene Rhodococcus 

degradans potvrzuje významné fenotypové vlastnosti tohoto kmene při snižování 

organických i anorganických látek z prostředí.  

Cílem experimentální části této disertační práce byl výzkum tohoto bakteriálního 

kmene z hlediska jeho genotypových a fenotypových vlastností, především 

pak schopností růstu v prostředí toxických kovů včetně experimentálního ověření 

zjištěných fyziologických předpokladů v procesech experimentálního bioloužení 

a biodegradace toxických látek z reálných vzorků kontaminovaného prostředí. 

Bakteriální kmen R. degradans projevil významné fyziologické vlastnosti 

a vysoký potenciál k biodegradačním i bioremediačním procesům, který jej předurčuje 

k dalšímu biotechnologickému využití například při loužení minerálů a odpadů za účelem 

získání hospodářsky významných kovů.  

.  
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