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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. 
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Motivace 

Motivací ke zpracování této disertační práce bylo vytvořít souhrnnou práci zabývající 

se bakteriálním kmenem Rhodococcus degradans. Cílem disertační práce je shrnutí 

biodegradačních vlastností bakterií R. degradans na základě podrobných genotypových 

a fenotypových studií kmene. Tato práce vznikla z podpory 2 grantů Studentské grantové 

soutěže – č. SP2014/21 a  č. SP2015/31 s podporou Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ve spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou VŠB-TU. 
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1. Úvod a cíle práce 

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. 

Cílem disertační práce je shrnutí biodegradačních vlastností bakterií 

R. degradans na základě podrobných genotypových a fenotypových studií kmene. 
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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. 

2. Charakteristika bakterií Rhodococcus 

2.1. 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 
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 Druh: Rhodococcus aetherivorans 

           Rhodococcus artemisia 

           Rhodococcus baikonurensis 

                Rhodococcus degradans 

                Rhodococcus equi 

           Rhodococcus erythropolis 

           Rhodococcus fascians 

           Rhodococcus globerulus 

           Rhodococcus gordoniae 

 

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; Goodfellow 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 (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). 

2.2. 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. 1) ve formě tyček, koků, dokonce v závislosti 

na morfologických změnách mohou u starších kultur vytvářet i silně větvené 

substrátové 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). 
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Obrázek 1: 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, 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 
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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). 

2.2.1. 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 
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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. 

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. Experimentální část 

3.1. 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. 
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3.2. Sledované vlastnosti bakteriálního kmene Rhodococcus degradans 

- Základní morfologické vlastnosti 

- Genotypové studie 

- Fenotypové studie 

- Další fyziologické studie 

- Rezistenční studie vůči vybraným kovům 

- Rezistence vůči vybraným antibiotikům 

- Studie růstu kmene v prostředí s kovy 

- Biodegradační testy vzorků s organickým znečištěním 

- Biodegradace PAHs z chemických látek (čistoty > 98 %) 

- Biodegradace PAHs v zemině ze skládky nebezpečných odpadů 

- Bioloužící experimenty 

- Bioloužení vzorků flotačních kalů 

- Bioloužení antropogenních sedimentů s obsahem arsenu 

3.3. 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 
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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). 

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. 2 (Švanová, 2014). 

 

Obrázek 2: 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, 
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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. 3.  

 

Obrázek 3: 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. 4 a, b.  
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Obrázek 4: 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. 5).  

 

Obrázek 5: 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 % 
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(obr. 6). 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 6: Dendogram celobuněčného proteinového profilu R. degradans 

3.4. Fenotypové studie kmene 

Fenotypové vlastnosti byly zjišťovány s využitím moderního testovacího systému 

BIOLOG MicroStation (MicroLog3, ver. 4.20.05). Systém slouží 

k jednoznačné identifikaci a fenotypové charakterizaci kultur mikroorganismů 

na základě vysoce přesných patentovaných biochemických testů.  

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). 

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). 
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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. 2) 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. 3. 

Tabulka 1: Přehled základních rozdílných fenotypových vlastností Rhodococcus degradans a jeho 

nejbližších taxonomicky příbuzných kmenů (Švanová, 2014) 

Morfologická a 

fyziologická 

charakteristika 

R. 

degradans. 

CCM 4446 

R. 

jialingia

e 

DSM 

45257 

R. 

qingsheng

ii 

 

R. 

baikonuren

sis 

DSM 44587 

R. 

erythropol

is 

DSM 

43066 

R. 

glomerulu

s 

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 – – – – * * 

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 



Pavla Švanová: Genotypové a fenotypové vlastnosti bakteriálního kmene R. degradans 

2015  14 

 

Tabulka 2: 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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3.4.1. Rezistenční studie vůči vybraným kovům 

 

Rezistenční vlastnosti R. degradans vůči kovovým iontům byly ověřovány 

pomocí zásobních roztoků kovů  2CdSO4·5H2O, CuSO4·5H2O, HgCl2, NiSO4·7H2O, 

Pb(NO3)2, Bi(NO3)3.5H2O, Na2SeO4, Na2SeO3.5H2O, TeO2, TlCl, CoSO4.7H2O, 

Li2SO4.H2O, AgNO3, MgSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, ZnSO4.7H2O, 

MnSO4.H2O, 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. 8). 

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. 7). 

 
 

Obrázek 7: Ukázka růstu bakterií v roztoku kovu a sterilního média TSM (koncentrace 1 – 10 mM) 
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Obrázek 8: 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).  

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

 

 

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

 

3.5. Bioloužící experimenty 

3.5.1. 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. Analýzy 

obsahu kovů v substrátu i v médiu byly stanoveny v akreditované laboratoři ELVAC 

s.r.o. v Ostravě – Vítkovicích (tab. č. 3).  

Tabulka 3: 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 

 

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

ve vzorcích stanoven podíl autochtonní mikroflóry oproti vlastní aktivitě aplikovaného 

bakteriálního kmene. 

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 %).  

Graficky je srovnáván podíl vlastní aktivity kmene a autochtonní mikroflóry 

(grafy č. 3 a 4). 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 3: Výsledná aktivita kmene R. degradans CCM 4446 pro vzorky flotačních kalů (O) v % 

 

 

Graf 4: Výsledná aktivita kmene R. degradans CCM 4446 pro vzorky flotačních kalů (K) v % 

 

Ve spojení s aktivitou autochtonní mikroflóry (AM) byla dosažena velmi vysoká 

celková bakteriální  bioloužící účinnost, která se nejvíce projevila u niklu (72 – 82 %), 

mědi (74 – 84 %), kadmia (66 – 79 %) a chromu (63 – 67 %).  Z porovnání úbytku 

všech sledovaných koncentrací kontaminujících látek v sedimentech ve spojení 

s aktivitou 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. 
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3.5.2. Bioloužení antropogenních sedimentů s obsahem arsenu 

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).  

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. 4). 
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Tabulka 4:  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. 6; 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 (Peťková a kol, 2014). 

Graf 5: Grafické znázornění bioloužícího procesu půd z lokality Zemianské Kosťolany bakteriálním 

kmenem R. degradans CCM 4446 (průměrné hodnoty) 
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4. 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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