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Anotace 

Cílem této diplomové práce bylo stanovení limitních koncentrací kovových iontů pro 

rezistenci vybraných kmenů bakterií. V úvodní části práce byl popsán význam prostředí 

pro růst bakterií a jeho fyziologický účinek, dále byly charakterizovány bakteriální kmeny 

Cupriavidus metallidurans, Pseudomonas monteilii, Rhodococcus sp. Experimentální část 

práce se zabývá stanovením limitních koncentrací kovových iontů a jejich vliv na růst 

uvedených bakteriálních kmenů. 

 

Klíčová slova: rezistence, kov, tolerance, inhibice, Cupriavidus metallidurans, 

Pseudomonas monteilii, Rhodococcus sp.  

 

Summary 

The aim of this diploma thesis was to determine the limit concentration of metal ions for 

the resistance of selected bacterial strains. In the introductory part of this work the meaning 

of the environment for the growth of bacteria and its physiological effects was described, 

and also bacterial strains Cupriavidus metallidurans, monteilii Pseudomonas, Rhodococcus 

sp. were characterized. The experimental part of the work deals with the determination of 

the limit concentration of metal ions and their effect on the growth of listed bacterial 

strains. 

Keywords: resistance, metal, tolerance, inhibition, Cupriavidus metallidurans, 

Pseudomonas monteilii, Rhodococcus sp.  
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1 Úvod 

Bakterie jsou běžnou součástí našeho přirozeného životního prostředí, jejich druhová 

diverzita je velmi rozmanitá a záleží na lidských znalostech a schopnostech využít jejich 

fyziologických vlastností k prospěchu člověka. 

 V dnešní době jsou bakterie využívány v celé řadě metod aplikované biotechnologie 

především v průmyslových výrobách a při odstranění organických látek v bioremediačních 

postupech. 

Před vlastní biotechnologickou aplikací bakteriálního kmene je nutné ověření základních 

fyziologických parametrů, zejména podmínek pro optimální růst, v případě aplikace kmene 

do prostředí s extrémním podílem toxických látek je nutné jejich testování adaptability a 

tolerance vůči takovým sloučeninám. 

Cílem této diplomové práce bylo stanovení limitních koncentrací kovových iontů pro 

rezistenci vybraných kmenů bakterií.  

Na základě dřívějších studií i praktických potřeb Institutu environmentálního inženýrství 

byly vybrány kmeny bakterií Rhodococcus sp., Pseudomonas monteilii a Cupriavidus 

metallidurans jako zástupci fyziologicky různých skupin mikroorganismů. Bakterie byly 

testovány v prostředí s významným podílem iontů kovů, pro samotný experiment byly 

zvoleny ionty kovů ve formě CuSO4, FeSO4, MgSO4, NiSO4, 3CdSO4, AgNO3, Pb(NO3)2. 
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2 Význam prostředí pro růst bakterií 

Prostředí, ve kterém žijí bakterie je zásadní pro jejich růst i rozmnožování, poskytuje 

množství výživných látek pro syntézu buněčné hmoty za určitých fyzikálních, chemických 

a biologických podmínek. Mikroorganismy nacházíme v atmosféře, zemské kůře a 

hydrosféře. Pro mikroorganismy je také velice důležitý adaptační mechanismus 

přizpůsobující se vnějším podmínkám.  Schopnost adaptovat se na různorodá prostředí je 

mnohdy obdivuhodná počínaje nízkými teplotami v hlubokých chladných vodách až po 

vysoké teploty na poušti [32]. 

V půdě se bakterie vyskytují ve společenstvech, které způsobují mnoho látkových přeměn 

a podílejí se na koloběhu dusíku. Dále jsou důležité pro rozklad rostlinných a živočišných 

těl. Mikroorganismy v atmosféře se vyskytují na prachových částicích a v suchém 

prostředí je jich podstatně méně než ve vlhkém, jsou sráženy deštěm k zemi. Můžeme je 

také nalézt v různorodých vodách pramenitých, horských a mořských. 

Důležité je také přizpůsobení mikroorganismů na podmínky vzniklé vulkanickou činností, 

úpravou a těžbou rud, spalováním, skládkováním odpadů, průmyslovou výrobou, 

dopravou, a také zemědělstvím, aplikace čistírenských kalů, kdy se do prostředí dostávají 

látky, které nejsou pro mikroorganismy přirozené [1], [2]. 

2.1 Výživa 

Mikroorganismy jsou velice různorodé, jednotlivé druhy se od sebe liší podle nároků na 

okolní prostředí zejména podle získané energie a využití kyslíku. 

Kromě zdroje energie využívají mikroorganismy asimilovatelné zdroje prvků. 

K nejdůležitějším patří C, H, O, N, S, P jsou důležité pro stavbu látek. Z celkové hmotnosti 

organismů zaujímají 60%, vyskytují se v nukleových kyselinách a bílkovinách.   

Dalšími neméně významnými prvky pro život mikroorganismů jsou K
+
, Mg

2+,
 Na

+
, Ca

2+,
 

Fe
3+,

 Cl asi 1% Co
3+,

 Cu
2+,

 a Zn
2+

, Mn
2+

, a také vitamíny. Poměry kationtů a aniontů musí 

být zachovány v určitém poměru, protože při velkém nadbytku některého z iontů může 

docházet k inhibici některých enzymů [2]. 
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Rozdělení mikroorganismů podle získání energie (obr. 1) 

- fototrofní -  fotochemická reakce, 

- chemotrofní – energie je získávána z chemických reakcí. 

 

 

Obrázek 1: Rozdělení mikroorganismů dle jejich vztahu ke zdroji uhlíku a energie [1]. 

 

 

Uhlík (C) 

 Je jedním ze základních biogenních prvků, bakterie jej využívají především ve formě 

cukrů a dalších organických látek.  

Podle zdroje uhlíku lze bakterie rozdělit: 

- autotrofní – bakterie využívají C ve formě CO2, 

- heterotrofní – bakterie využívají C ve formě organických sloučenin. 

Zdrojem uhlíku pro syntézu buněk jsou kromě cukrů využívány také aminokyseliny, 

vitamíny, purinové a pyrimidinové báze, alkoholy, alkany, alkeny a další organické látky. 

Vhodná koncentrace zdrojů uhlíku se pohybuje v rozmezí 1 – 2 % za přítomnosti kyslíku a 

4 – 8 % bez přístupu kyslíku [1], [2].  
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Dusík (N) 

Je pro mikroorganismy velice důležitý a využívají ho ve formě vzdušného kyslíku, NH
4+,

 

NO
3-

 a také zdrojem dusíku mohou být aminokyseliny.  Vzdušný kyslík je využíván např. 

rodem Clostridium. Amoniak je využíván ve formě amonných iontů nitrifikačními 

bakteriemi. Dusičnany využívá většina mikroorganismů jako zdroj dusíku pro syntézu 

buněčné hmoty. Anaerobní bakterie přeměňují dusičnany na dusitany a dále vzniká pomocí 

mikrobiálního metabolismu amoniak nebo u rodu Pseudomonas plynný dusík [1]. 

 

Kyslík (O) 

Podle nároků na přístup kyslíku lze mikroorganismy dělit: 

- striktně aerobní – vyžadují přítomnost O2, 

- striktně anaerobní – rostou výhradně bez přístupu O2, 

- mikroaerofilní – tolerují nízké koncentrace O2, ale jejich metabolismus je 

anaerobní, 

- aerotolerantní – tolerují O2 v nízkých koncentracích [3]. 

 

Síra (S) 

V zemské kůře je síra vyskytována v minerálech obsahující sírany nebo sirníky, v menším 

množství se také vyskytuje elementární síra. Sírany se za pomocí mikroorganismů 

syntetizují na organické sirné sloučeniny a dále z nich vzniká sirovodík [1].  

Fosfor (P)  

Pro mikroorganismy je důležitý pro přenos energie.  

 

Hořčík (Mg)  

U grampozitivních mikroorganismů se hořčík začleňuje do komplexu sRNA. Aktivuje 

enzymatické reakce a nachází se v bakteriochlorofylu [1].  
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Vápník (Ca) 

Důležitý pro množení bakteriofágů. Není vyžadován bakteriemi [1]. 

 

Vitamíny 

Slouží jako růstové faktory, a jsou pro mikroorganismy velice důležité. Nejvýznamnější 

jsou pro bakterie vitamíny skupiny B [1]. 

 

2.2 Abiotické faktory  

Mikroorganismy jsou různorodé a na každý druh působí jiné fyzikální a chemické faktory, 

jako je teplota, pH, záření, ultrazvuk, elektrický proud, tlak, vlhkost a další [1], [2], [3].  

Teplota 

Teplota u mikroorganismů stimuluje či inhibuje růst a dále dochází ke změně morfologie 

organismu, jeho metabolismu, patogenity a v některých případech může působit jako 

sterilizační nebo konzervační činidlo. Teplota nepoškozující organismy se projevuje jako 

biokinetické rozmezí, které je charakterizováno svým minimem, optimem a maximem. Pro 

většinu mikroorganismů je optimální teplota růstu při hodnocení fenotypových vlastností 

často významným diagnostickým znakem růst při teplotě 4 °C, 37 °C a 41 °C [1], [2], [3]. 

Podle teploty lze mikroorganismy dělit: 

-  psychrotrofní – k růstu bakterií dochází při teplotě nižší než 20 °C, optimální 

teplota se pohybuje v rozmezí 10 – 20 °C, psychrofilní bakterie se rozmnožují 

velmi pomalu a jejich minimální teplota pro růst se pohybuje okolo 5 – 10 °C. 

V ekosystému se vyskytují v jezerech, studených pramenech, kde dochází 

k rozkladu organických látek, 

- mezofilní – je většina organismů, teplota pro růst se pohybuje od 5 °C do 40 °C a 

optimum je okolo 37 °C, ale pro mikromycety je nižší, okolo 30 °C, 

- termofilní – můžeme je rozdělit na striktně termofilní, které nerostou pod 30°C a 

jejich optimální teplota je 55 °C a fakultativně termofilní rostou pod 30 °C a jejich 

optimální teplota růstu 45 – 55 °C [3]. 
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Záření 

Každé záření působí na buňku a dle toho jakou dobou působí nebo jaké dávce je vystavená 

buňka, dochází uvnitř buňky k chemickým změnám. Záření může mít letální nebo 

mutagenní účinek závisející na vlnové délce. Na bakterie neobsahující pigmenty nebo sliz 

působí destruktivně i sluneční záření. Kromě fototrofních bakterií se nejlépe daří bakteriím 

rostoucím ve tmě.  

Na mikroorganismy působí také různá vlnová délka dopadajícího světla: 

- viditelní světlo s vlnovou délkou 380 – 760 nm využívají fototrofní 

mikroorganismy a má nízký baktericidní účinek, 

- ultrafialové záření s vlnovou délkou 250 – 270 nm působí na mikroorganismy 

mutagenně a mikrobicidně (nejúčinnější jsou v rozmezí od 260 do 265 nm),  

- RTG záření je vysoce škodlivé jak pro mikroorganismy, tak i pro buňky vyšších 

organismů [2], [3]. 

Ultrazvuk 

Účinek ultrazvuku se projevuje kavitací a dochází k němu při frekvenci vyšší než 20kHz. 

Dochází k rychlé pulzaci membrán a cytoplasmy, které jsou provázené střídáním tlaku. 

K ultrazvuku jsou nejcitlivější dlouhé tyčinkovité a vláknité bakterie [2]. 

Vlhkost 

Voda je pro mikroorganismy velmi důležitá, je důležitou složkou buněčné hmoty, 

představuje 75 – 95 % hmotnosti mikroorganismů a také ve vodném prostředí probíhají 

všechny metabolické pochody. Pokud dojde k poklesu vody v prostředí, jako první jsou 

poškozeny bakterie, následují aktinomycety a ostatní mikromycety. 

Z hlediska využití vody lze mikroorganismy rozdělit: 

- xerofilní – dokážou využít vázanou vodu např. na povrchu půdních částic. 

- hygrofilní – je většina mikroorganismů vyžadující volně přístupnou vodu 

v prostředí.  
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Voda může tvořit prostředí pro povrchové aktivní látky, což jsou sloučeniny obsahující 

v molekule hydrofilní a část hydrofobní. Dle náboje se dělí na neionogenní, anionaktivní a 

kationaktivní. Neionogenní látky mají malý biocidní účinek, v menších koncentracích 

snižují shlukování buněk. Anionaktivní látky ve vyšších koncentracích 

vyvolávají poškození membrán buňky, kationaktivní látky mají vysokou biocidní účinnost 

a působí jako inhibitory růstu mikroorganismů [2], [3].   

Hydrostatický tlak 

Pokud dochází ke zvýšení hydrostatického tlaku na 10 – 20Mpa rychlost růstu 

mikroorganismů se zpomalí a nastávají změny v jeho metabolismu a virulence. Existují 

mikroorganismy, které tolerují vysoký hydrostatický tlak, ty se nazývají barofilní [2]. 

Elektrický proud 

Vliv střídavého elektrického proudu dosud nebyl spolehlivě prostudován, uvádí se, že 

nemá špatný vliv na mikroorganismy. Při stejnosměrném elektrickém proudu může dojít ke 

vzniku mikrobiocidních sloučenin [2]. 

Mechanické vlivy  

Mechanický vliv na mikroorganismy je v důsledku jejich velikosti malý [2]. 

Osmotický tlak 

V buňce je dán osmotický tlak koncentrací rozpuštěných látek uvnitř buňky. Hodnoty 

osmotického tlaku u většiny bakterií jsou 0,1 MPa – 0,6 MPa, zvýšený tlak mezi buňkou a 

prostředím se vyrovnává difúzí vody přes cytoplazmatickou membránu [2]. 

pH prostředí  

Každá bakterie se rozmnožuje v určitém rozmezí pH, ale ve většině případů bakteriím 

vyhovují hodnoty neutrální, tedy  pH od 6 - 8. Zásadité prostředí vyhovuje alkalofilům a 

 kyselé prostředí acidofilům [2], [3]. 
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Z hlediska acidity lze mikroorganismy rozdělit: 

- acidofilní – vyhovuje kyselé prostředí 

- alkalofilní – nevyhovuje kyselé prostředí 

- neutrofilní 

Oxidoredukční potenciál 

Vlivem biochemie prostředí vznikají podmínky pro průběh oxidoredukčních reakcí, na 

které reagují mikroorganismy svými oxidačními a redukčními vlastnostmi. Mezi oxidační 

činidla patří kyslík, dusičnany, železité ionty, peroxidy a k redukčním činidlům patří 

železnaté ionty, vodík, sloučeniny se sulfhydrylovou skupinou a s reaktivními dvojnými 

vazbami [2]. 

2.3 Biotické faktory 

V ekosystému mikroorganismy tvoří společenstvo mikroorganismů, které je složité, 

navzájem se ovlivňuje, konkuruje si, doplňuje se nebo na sebe vůbec vzájemně nepůsobí. 

Důkazem může být adaptace, komenzalismus, syntrofismus a další [1], [3]. 

Adaptace 

Stav, kdy se mikroorganismus přizpůsobí podmínkám prostředí, ve kterém se nachází a 

dokáže se rozmnožovat. 

Komenzalismus 

Dochází k volnému sdružení mikroorganismů, které na sebe nepůsobí. Je to stav 

jednostranného prospěchu. 

Syntrofismus 

Umožňuje žít mikroorganismům v určitém prostředí v přítomnosti jiných mikroorganismů. 
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Antagonismus 

Proces kdy jeden druh působí nepříznivě na jiné druhy. 

Parazitismus 

Mikroorganismus oslabuje nebo ničí další mikroorganismus a to tím, že využívá 

vnitrobuněčných intermediátů metabolismu jiného organismu. 

Metabióza 

Produkty metabolismu jednoho druhu mikroorganismů využíván dalšími mikroorganismy. 

Neutralismus 

Stav, kdy nedochází k vzájemnému se ovlivnění mikroorganismů. 

Mutalismus 

Dochází ke spolupráci obou druhů organismu. 

Predace 

Stav kdy jeden druh mikroorganismu se živí druhým. 
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3 Fyziologická podstata rezistence a její význam 

Většina organismů prokazuje odolnost vůči kovům ve vodách, půdách a průmyslových 

odpadech [4]. 

Rezistence je schopnost organismu odolávat vůči vnějším a vnitřním vlivům okolí. 

Interakce těžkých kovů se složkami biologických systémů vyvolávají vznik transportních 

mechanismů příjmu kovů, které zahrnují vazbu na specializované ligandy, jako jsou 

nízkomolekulární látky (glutation, histin, organické kyseliny) metalothioneiny, 

metalochaperony, případně další proteiny s transportní funkcí [4], [5], [23], [35].  

Membránové transportní proteiny, které obklopují buněčné povrchy, vytvářejí prostředí 

pro průchod specifických látek do vnitřního prostředí buněk. Lze je rozdělit na dvě skupiny 

– transportní a kanálové proteiny.  

Transportní proteiny jsou důležité pro přenos všech malých organických molekul přes 

buněčné membrány, výjimku tvoří pouze molekuly rozpustné v tucích a nenabité 

molekuly. Tyto proteiny umožňují průchod molekulám, které jsou vhodné pro vazebné 

místo proteinu – proteiny vážou na jedné straně membrány rozpuštěné látky a změnou své 

konformace je přemisťují do vnitřního prostředí buňky. Každá buněčná membrána 

obsahuje celou řadu různých transportních proteinů [5].  

Kanálové proteiny vytvářejí v membráně úzké hydrofilní póry, přes které mohou 

rozpuštěné látky difundovat. Tímto způsobem mohou procházet převážně anorganické 

ionty, kanálové proteiny buňky umožňují průchod i dalším molekulám na základě jejich 

velikosti a elektrického náboje [5]. 

Z genetického hlediska je rezistence podmíněna především výskytem mobilních součástí 

genomu – plazmidů, transpozonů, integronů případně dalších inzerčních sekvencí. Přenos 

genetické informace kódující rezistenci – adaptaci na podmínky výskytu kovových iontů 

může probíhat horizontálně i vertikálně. 
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3.1 Vertikální přenos rezistence 

Při vertikálním přenosu rezistence dochází k přenosu genů z mateřské buňky na generaci 

buněk dceřiných při procesech buněčného dělení. 

3.2 Horizontální přenos rezistence 

Horizontálním přenosem bakteriální organismus přijímá DNA jiného jedince, aniž by byl 

jeho potomkem. Horizontální přenos může probíhat několika způsoby – transdukcí, 

transformací, konjugací [15]. 

Transformace (obr. 2) je proces, při kterém bakterie přijímá DNA ze svého okolí, ve 

kterém se vyskytují mrtvé a rozbité bakterie. Buňka přijímací DNA se nazývá recipient a 

buňka poskytující DNA se nazývá donor. Bakterie zachycují molekuly DNA z donoru a 

transportují je přes svou buněčnou membránu směrem dovnitř buňky, DNA se poté pomocí 

rekombinace začlení do genomu [5]. 

 

Obrázek 2: Schéma transformace [5]. 

 

Nejznámější způsobem přenosu genů je proces konjugace (obr. 3), při kterém dochází 

k přímému přenosu DNA pomocí plazmidů z jedné buňky do druhé. 

Konjugace probíhá mezi bakteriemi pomocí tzv. sex-fimbrie plazmidu z donoru do 

recipienta (obr. 4). Při další konjugaci se bakterie mohou chovat jako donorové [6], [5]. 
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Obrázek 3: Schéma genů rezistence plazmidem při konjugaci [5]. 

 

 

Obrázek 4: Sex-fimbrie [7]. 

 

Transdukce (obr. 5) probíhá nejčastěji pomocí virů. Bakteriofágy využívají biochemický 

aparát buňky pro tvorbu nových kopií svého genomu a syntéze proteinů virové kapsidy po 

lyzi buněk dochází k uvolňování virů do okolí, kde může dojít k infekci dalších buněk. Při 

procesu infekce bakteriální buňky virem může dojít k přenosu významných rezistenčních 

sekvencí [5]. 
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Obrázek 5: genetické informace z jedné bakterie do druhé transdukcí (upraveno dle [5]). 

3.3 Význam plazmidů pro vznik rezistence 

Plazmidy jsou malé cyklické dvouřetězcové molekuly DNA, obsahující svůj vlastní 

replikační počátek, a které se dokáží nezávisle replikovat na bakteriálním chromozomu 

pomocí esenciálních genů[5], [14].  

Velikost plazmidů je různá, pohybuje se od 1,5 kb – 400 kb [15]. 

 Plazmidy se vyskytují u mnoha bakterií a existuje jich mnoho typů, geny plazmidů kódují 

doplňující genetické informace o rezistenci na antibiotika, těžké kovy i chemické látky. 

Z hlediska rezistence jsou nejvýznamnější tzv. R-plazmidy obsahující konjugativní faktor 

RTF (z angl. resistence transfer factor), který přenáší z buňky do buňky schopnost 

rezistence k různým látkám např. antibiotikům, toxickým jedům a dalším. Tato rezistence 

se přenáší mezi kmeny stejného druhu, ale také i mezi příbuznými rody [6], [14]. 
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4 Charakteristika vybraných bakteriálních kmenů 

Bakteriální kmeny zvolené pro experimenty této studie byly vybrány na základě 

praktických potřeb institutu environmentálního inženýrství, zejména pak z důvodu 

doplnění fenotypových vlastností těchto nových perspektivních bakteriálních kmenů jako 

součást řešeného projektu Specifický vysokoškolský výzkum pod č. SP 2012/93. 

4.1. Cupriavidus metallidurans 

Taxonomické vymezení druhu: 

Doména: Bacteria 

Kmen: Proteobacteria 

Třída:  Betaproteobacteria 

Řád: Burkholderiales 

Čeleď: Burkholderiaceae 

Rod: Cupriavidus 

 Druh: Cupriavidus metallidurans (obr. 6) 

 

 

Obrázek 6: Cupriavidus metallidurans [29]. 
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Cupriaviduas metallidurans (dříve Wautersia, Ralstonia a Alcaligenes) se vyskytuje 

převážně v průmyslových sedimentech nebo odpadech obsahující vysoké koncentrace 

těžkých kovů, bakterie byla také nalezena na biofilmech zlatých zrn [11].  

Kmen CH34 byl poprvé objeven v roce 1976 z usazenin dekantační nádrže s vysokým 

obsahem zinku v Belgii [16].  

Z hlediska morfologie se jedná o chemolitotrofní a chemoautotrofní gram-negativní 

bakterii tyčinkovitého tvaru s peritrichiálním typem bičíků a oxidativním metabolismem. 

Tato bakterie tvoří hladké, ploché, kulaté a konvexní kolonie, které jsou transparentní a 

jejich velikost bývá průměrně 0,5 mm [11], [12].   

Fyziologicky je řazena k mezofilním mikroorganismům, u kterých se optimální teplota pro 

růst pohybuje mezi 20 - 37 °C. Buněčné stěny C.metallidurans obsahují peptidoglykan a 

vnější membrány obsahují lipopolysacharid.  

Genom C. metallidurans (Tab.č.1) je velký přibližně 6900 kb a obsahuje dva 

megaplasmidy pMOL28 (163 kb) a pMOL30 (240 kb), které vykazují odolnost vůči zinku, 

kadmiu, rtuti, kobaltu a niklu, dále byly objeveny dva kruhové chromozomy (obr. 7) CHR1 

(3900 kb) a CHR2 (2580 kb). Právě přítomnost plazmidů a transpozonů v genomu bakterie 

má význam pro vznik rezistentních vlastností vůči těžkým kovům [10]. 

 

Tabulk: 1  Základní vlastnosti Cupriavidus metallidurans genomu CH34 (upraveno dle [16]). 

Vlastnosti Chromozom 

1 (CHR1) 

Chromozom 

2 (CHR2) 

Plasmid 1  

(PMOL28) 
Plasmid 2 

(PMOL30)   

Velikost (bp) 3928089 2580084 171459  233720 

G + C poměr (mol%) 63.82  63.60  60.50  60.13  

tRNA  54  8  0  0  

rRNA operony  2  2  0  0  

IS elementy  30  19  3  5  

Transpozony  8  7  2  2  

Genomické ostrovy 11  0  3  2  
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Obrázek 7: Kruhové zastoupení dvou hlavních chromozomů Cupriavidus metallidurans CH34 [16]. 

 

Cupriavidus metallidurans  může využívat různé druhy substrátů jako jediný zdroj uhlíku a 

energie. V přítomnosti dusičnanů může růst bez přístupu kyslíku, bakterie není schopna 

růst na glukóze, fruktóze nebo galaktóze.  

Vzhledem k tomu, že kmen vykazuje extrémní odolnost vůči iontům kovů je zkoumáno 

využití bakterií při bioremediacích [40].  Již dříve bylo prokázáno, že kmen je schopen 

vysrážet zlato z roztoku chloridu zlatitého AuCl3, proto se nadále ověřuje aplikace kmene 

v procesech biotěžby a dalších odvětvích minerálních biotechnologií.  Dále mohou být 

využity enzymy kmene při konstrukci palivových článků nebo při oxidaci vodíku, který 

může vést k výrobě elektrické energie [17], [29], [34], [40].  
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4.2. Pseudomonas monteilii 

Taxonomické vymezení rodu: 

Doména: Bacteria 

Kmen: Proteobacteria 

Třída: Alphaproteobacteria 

Řád: Pseudomonadales 

Čeleď:Pseudomonadaceae 

Rod: Pseudomonas 

 Druh: Monteilii 

 

Obrázek 8: Pseudomonas putida [8]. 

 

Kmen je nazván podle francouzského mikrobiologa Henri Monteil a na základě analýzy 

16S rRNA je kmen zařazen do skupiny Pseudomonas putida (Obr. 8) [19].  

 Bakterie P. monteilii jsou chemoorganotrofní bakterie tyčinkovitého tvaru, mohou být 

rovné až mírně zakřivené s jedním nebo více polárními bičíky, které slouží pro pohyb 

bakterie, proto je lze zařadit mezi rychleji se pohybující buňky. Buněčná stěna bakterie je 

gram-negativní, metabolismus P. monteilii je striktně aerobní, který v nepřítomnosti 

kyslíku využívá jako alternativní akceptor elektronů nitráty [8], [9], [20]. 

Bakterie utilizují jednoduché cukry (glukóza, fruktóza, galaktóza a arabinóza). Teplota pro 

růst P. monteilii  se pohybuje v rozmezí 4 - 42 °C, optimální teplota pro růst kmene je   
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30 °C, bakterie jsou schopny odolávat kyselému tak i zásaditému prostředí ( pH 4,5 – 8) 

[9], [13]. 

Informace o rezistenci chemických a fyzikálních vlivů nesou plazmidy značeny R, jsou to 

tzv. degradační plazmidy a do této skupiny řadíme plazmidy CAM (odbourávání kafru), 

OCT (degradace n-alkanů), NAH (rozklad naftalenu), XYL, TOL (metabolizmus toluenu a 

xylenu) [20], [22], [37]. 

Bakteriální kmen P. monteilii je dosud nově studovaný kmen, jehož biotechnologické 

aplikace jsou v současné době ověřovány. Z dosud známých publikací se jeví jako velmi 

perspektivní kmen pro biodegradace organických látek např. aromatických uhlovodíků a je 

předpoklad pro jeho širší využití v procesech bioremediačních technik při obnově stability 

životního prostředí [18], [33].  

 

4.3.  Rhodococcus sp. 

Taxonomické vymezení druhu: 

Doména: Bacteria 

Kmen: Actinobacteria 

Třída: Actinobacteridae 

Řád: Actinomycetales 

Čeleď:Corynebacterineae (Nocardiaceae) 

Rod: Rhodococcus (obr. 9) 

                      

Obrázek 9: Rhodococcus sp. [41]. 
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V rámci studia nových fyziologických vlastností tohoto kmene byla do světově uznávané 

databáze GenBank (NCBI - National Center for Biotechnology Information) pod číslem 

JQ776649 uložena nová genová sekvence, vztahující se k tomuto kmenu (Rhodococcus 

sp.) 

Kmen Rhodococcus sp. patří mezi chemoorganotrofní bakterie, vykazující obligátně 

aerobní metabolismus. Bakterie jsou tyčinkovitého tvaru. Průměrná velikost buněk se 

pohybuje v rozmezí od 0,5 μm - 3,5 μm, vyskytují se jednotlivě nebo po dvou a více 

buňkách.  Buňky se mohou shromažďovat do nestejnoměrných shluků, tetrád či balíčků. 

Rostou při optimální teplotě 25 °C - 30 °C [10], [31], [41].   

Dosud nejlépe prostudovaným genomem tohoto rodu je genom Rhodococcus sp. RHA1 

(tab. 2), který je jedním z největších genomů z dosud osekvenováných. Obsahuje centrální 

lineární chromozóm o velikosti 7 804 765 bp a tři lineární plazmidy (obr. 10): plazmid 

pRHL1 (1 123 075 bp), plazmid pRHL2 (442 536 bp), plazmid pRHL3 (332 361 bp) [21], 

[41]. 

 

Tabulka: 2 Shrnutí genomových charakteristik obsahu Rhodococcus sp. RHA1 [21]. 

Vlastnosti Chromosom pRHL1 pRHL2 pRHL3 Genom 

celkem 

Velikost bp 7 804 765 1 123 075 442 536   332 361 9 702 737 

G+C % 67,5 65 64 64,9 67 

Kódování % 91,4 82,1 84 84,8 87,2 

proteiny 7 211 1 146 45 334 9 145 
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Obrázek 10: Genomová mapa Rhodococcus sp. RHA1 genomu [21]. 

 

Celkem je v plazmidu prokázáno 11 genů, které produkují bílkoviny nutné pro 

katabolismus především aromatických molekul, což se projevuje vysokou schopností 

kmene rozkládat polychlorované bifenyly, kromě polychlorovaných bifenylů je kmen 

schopný degradovat také širokou škálu dalších organických sloučenin, zejména hydrofobní 

xenobiotika typu polyaromatických cyklických uhlovodíků, proto hraje klíčovou roli 

v globálním cyklu uhlíku [27], [32], [41].  
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5. Experimentální část 

V této studii byla zkoumána maximální tolerance kmenů Cupriavidus metallidurans CCM 

7663, Pseudomonas monteilii CCM 3423 a Rhodococcus sp. CCM 4446 vůči vybraným 

kovovým iontům. Kmeny byly získány z České sbírky mikroorganismů (CCM) při 

Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  

5.1. Laboratorní materiál a přístrojové vybavení 

K experimentu byl použit laboratorní materiál: 

 sterilní pipety 10ml, 

 sterilní odměrné válce, 

 sterilní Erlenmeyerovy baňky, 

 sterilní zkumavky, 

 stojan na zkumavky, 

 sterilní Petriho misky. 

 

a tyto laboratorní přístroje: 

 autokláv (parní sterilizátor) Sterilab® BMT,         

 horkovzdušný sterilizátor Stericell® BMT, 

 inkubátor Incucell® BMT. 

 

5.2. Kultivační média 

Pro kultivaci bakteriálního kmene Cupriavidus metallidurans a Rhodococcus sp. bylo 

použito tekuté médium TSM (Tryptone soya broth) ( obr. 11) a tuhé médium TSA 

(Trypton soya agar).  Kmen Pseudomonas monteilii byl kultivován v tekutém médiu TSM 

a na tuhém médiu PSA (Pseudomonas agar base), který se využívá pro izolaci druhů rodu 
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Pseudomonas. Kmeny byly oživeny z želatinových disků pomocí standardního postupu dle 

metodiky CCM (http://www.sci.muni.cz/ccm/downl/oziv_GD.pdf). 

5.2.1. Složení kultivačních medií 

Kultivační média byla namíchána dle metodiky doporučené výrobcem – HiMedia 

Laboratories Ltd., Mumbai, India. 

 

TSM – Tryptone soya broth      g/l 

 enzymatický hydrolyzát kaseinu           17,0 

 sójový pepton      3,0 

 NaCl       5,0 

 KH2PO4      2,5 

 dextróza      2,5 

hodnota pH (při 25°C) 7,3 ± 0,2   

 

 

TSA – Trypton soya agar     g/l 

 enzymatický hydrolyzát kaseinu            15,0  

 sójový pepton      5,0 

 NaCl       5,0 

 agar                15,0 

hodnota pH (při 25°C) 7,3 ± 0,2  

 

 

 

 



Bc.  Romana Janulková: Stanovení limitních koncentrací kovových iontů pro rezistenci vybraných 
kmenů bakterií 

2013   23 
 

PSA – Pseudomonas agar base    g/l 

 želatinový pepton     16,0 

 enzymatický hydrolyzát kaseinu   10 

 K2SO4       10 

 MgCl2       1,4 

 agar                11,0 

hodnota pH (při 25°C) 7,1 ± 0,2   

 

 

 

Obrázek 11: Zásobní živné medium TSM (Tryptone soya broth) 
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5.2.2 Roztoky kovů pro stanovení tolerance 

Ionty kovů byly přidávány ve formě CuSO4, FeSO4, MgSO4, NiSO4, 3CdSO4, AgNO3, 

Pb(NO3)2, v ekvivalentním hmotnostním podílu na určitý objem tekutého média. Roztoky 

byly sterilizovány filtrací přes mikrofiltry Millipore o velikosti pórů 0,22μm. 

Na základě dřívějších studií publikovaných ke sledování rezistence bakteriálních kmenů 

vůči iontům těžkých kovů [4], [28], [36], byla zvolena konečná koncentrace iontů 10mM/l. 

Molární hodnoty ekvivalentních hmotnostních podílů použitých chemických látek:  

 CuSO4 ·5H2O   M=249,68 g/mol 

 FeSO4 ∙ 7H2O   M= 278,02 g/mol 

 MgSO4 ·7H2O   M= 246,47 g/mol 

 NiSO4  · 7H2O     M= 280,86 g/mol 

 3CdSO4·8H2O  M= 769,52 g/mol 

 AgNO3   M= 169,87 g/mol   

 Pb(NO3)2   M= 331,20 g/mol 
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Obrázek 12: Zásobní roztoky kovů 

 

5.3. Popis metodiky  

K provedení experimentu bylo nutné nejprve namíchat živná media a připravit roztoky 

kovů, které byly filtrací upraveny k použití v experimentu. Finální roztok kovů byl ředěn 

sterilním médiem TSM v koncentrační řadě 1 – 10mM/l [11]. Připravené finální roztoky 

jsou zobrazeny na obr. č. 12. 

Pro každý kov bylo připraveno 30 sterilních zkumavek (10 zkumavek pro každý kmen). 

Do zkumavek byl přidán roztok kovu ředěný sterilním médiem na koncentraci 1 – 10mM/l 

(obr. 13), následně pak byly inokulovány bakteriální kmeny Cupriavidus metallidurans, 

Rhodococcus sp. a Pseudomonas monteilii.  

Vzhledem k fyziologickým vlastnostem byly kmeny inkubovány po dobu 48 hodin, 

výsledky pak byly odečítány z kontrolního výsevu na Petriho misky a jejich následné 

inkubaci po dobu 48 hodin (obr. 14). 
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Obrázek 13: Schéma pracovní metodiky 

 

 

Obrázek 14: Očkování na agar  
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Obrázek 15: Ukázka růstu bakterií v roztoku kovu a sterilního media 

 

5. 4 Výsledky experimentu 

 

Výsledky maximální tolerance ke koncentraci iontů kovů u sledovaných kmenů 

Cupriavidus metallidurans CCM 7663, Rhodococcus sp. CCM 4446 a Pseudomonas 

monteilii CCM 3423 uvádí tabulka č. 3.  

 

Tabulka 3: Výsledky maximální tolerance ke koncentraci iontů kovů 

Průměrná MTC Ni (II) Cd (II) Ag (I) Pb (II) Mg (II) Fe (II) Cu (II) 

Cupriavidus metallidurans > 10 7 2 9 > 10 > 10 8 

Pseudomonas monteilii 7 8 6 6 > 10 > 10 5 

Rhodococcus sp. 7 2 4 5 > 10 > 10 4 
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Obrázek 16: Růst kmene Rhodococcus sp. CCM 4446 pro koncentraci iontů Fe
2+ 

v rozmezí 1 – 10  mM/l 
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Obrázek 17: Kontrola růstu kmene P. monteilii pro koncentraci iontů Cd
2+

 v rozmezí 1 – 4  mM/l. 

Obrázek 18: Kontrola růstu kmene C. metallidurans pro koncentraci iontů Cd
2+

 v rozmezí 1 –8 mM/l. 

 

 

 

 

 



Bc.  Romana Janulková: Stanovení limitních koncentrací kovových iontů pro rezistenci vybraných 
kmenů bakterií 

2013   30 
 

Srovnání výsledků maximální kovové tolerance pro jednotlivé ionty kovů jsou zobrazeny 

na grafech č. 1 – 4. 

 

Graf 1:  Srovnání tolerance k iontům kovů pro kmen Cupriavidus metallidurans CCM 7663 

 

Z grafu č. 1 pro kmen Cupriavidus metallidurans CCM 7663 lze sledovat vysokou 

schopnost tolerance k iontům Ni
2+

, Mg
2+

, Fe
2+

 a Pb
2+

, zajímavým zjištěním pak byla 

vysoká schopnost inhibice vůči iontům Ag
+
.  
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Graf 2:  Srovnání tolerance k iontům kovů pro kmen Rhodococcus  sp. CCM 4446 

Z grafu č. 2 pro kmen Rhodococcus sp. lze zjistit nejnižší schopnost rezistence vůči iontům 

Cd
2+

, shodnou rezistenci pak vykazuje kmen vůči iontům Ag
+
 a Cu

2+
. 

 

Graf 3: Srovnání tolerance k iontům kovů pro kmen Pseudomonas monteilii CCM 3423 
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Z grafu č. 3 vyplývá největší tolerance kmene Pseudomonas monteilii vůči iontům Fe
2+

 a 

Mg
2+

.  

 

 

Graf 4: Srovnání všech hodnot sledovaných kmenů 

 

Z následného srovnání všech bakteriálních kmenů (graf č. 4) lze sledovat maximální 

toleranci u všech sledovaných kmenů vůči iontům Fe
2+

 a Mg
2+

, kde limitní hodnoty 

přesahují sledovanou koncentraci 10 mM/l. 

U iontů Ni
2+

 byla nejvyšší schopnost tolerance zjištěna u kmene C. metallidurans, hodnoty 

maximální odolnosti u kmenů P.  monteilii a Rhodococcus sp. jsou shodné a dosahují 7 

mM/l; při vyšší koncentraci iontů Ni
2+

 kmeny nerostou.  

Při sledování působení iontů Cd
2+

 na růst bakteriálních kmenů je překvapující zjištění 

menší odolnosti u kmene Rhodococcus sp. ve srovnání s ostatními kmeny, která je ve 

srovnání až 4x nižší. 

Obecně velmi nízká rezistence u všech sledovaných kmenů byla zjištěna vůči působení 

iontů Ag
+
. U kmene C. metallidurans byla zjištěna velmi nízká tolerance, od hodnoty 

koncentrace 2mM/l již kmen nerostl, což je v porovnání zejména s kmenem P.  monteilii 
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3x nižší limitní hodnota růstu. Sloučeniny stříbra jsou široce využívány jako efektivní 

antimikrobiální látky v boji proti patogenům [23]. 

Porovnáním růstu sledovaných kmenů v prostředí iontů  Pb
2+

 byla vypozorována nejvyšší 

odolnost u kmene C. metallidurans, který rostl až do hodnoty 9 mM/l. Tyto hodnoty 

odolnosti jsou o 4 mM/l vyšší než u kmene Rhodococcus sp. 

Minimální limitní hodnotu u iontů Cu
2+

 dosahuje kmen Rhodococcus sp.což je o polovinu 

menší hodnota než C. metallidurans. Kmen P. monteilii rostl do hodnoty 5mM/l. 
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6 Diskuze 

V této diplomové práci byla ověřována tolerance bakteriálních kmenů Cupriavidus 

metallidurans CCM 7663, Rhodococcus sp. CCM 4446 a Pseudomonas monteilii CCM 

3423 vůči kovovým iontů Ni
2+,

 Cd
2+

, Ag
+
, Pb

2+
, Mg

2+
, Fe

2+
, Cu

2+
. 

Ze srovnání s dostupnými výsledky studie Hussein et al. 2003, kde bylo zkoumáno 18 

izolátů rodu Pseudomonas, které byly odebrány z odpadních vod v západní Alexandrii, 

vyplývají vysoké hodnoty tolerance u všech námi zkoumaných kmenů.  

Srovnávané publikované průměrné hodnoty izolátů r. Pseudomonas a C. metallidurans 

uvádí graf č. 5; z grafu č. 6 pak vyplývá vysoká tolerance kmene P. monteilii vůči iontům 

všech zkoumaných kovů ve srovnání s izoláty ze západní Alexandrie, které byly tvořeny 

zejména druhy P. fluorescens a P. putida.  

V grafu č. 7 lze vidět hodnoty kmene Rhodococcus sp. a izolátů Pseudomonas.  
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Z grafu č. 5 srovnávajícího izolované kmeny Pseudomonas a kmen C. metallidurans 

vyplývá, že izoláty Pseudomonas nedosáhly hodnot CMT vyšších než 5mM/l.  

V porovnání s tímto zjištěním kmen C. metallidurans CCM 7663 vyniká velmi vysokou 

tolerancí k sledovaným iontům kovů, neboť u několika iontů kovů byla hranice tolerance 

evidentně vyšší než 10 mM/l. Důležitým zjištěním je zejména vysoká tolerance k iontům 

velmi toxických kovů jako jsou ionty Pb
2+ 

a Ni
2+

.  

U iontů Cd
2+ 

kmen C. metallidurans rostl do hodnoty 7 mM/l, zato izolát Pseudomonas 

dosáhl maximálního růstu 3 mM/l. 

Sledované izoláty Pseudomonas vykazují u iontů Ag
+ 

snášenlivou koncentraci 

v průměrných hodnotách 1 mM/l, oproti tomu kmen C. metallidurans CCM 7663.  

U kmene C. metallidurans CCM 7663 vykazují ionty kovů Cu
2+ 

hodnotu 8, kdežto u 

izolátu Pseudomonas Cu
2+

 dosáhla poloviční hodnotu.  
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Graf 5: Srovnání průměrné maximální tolerance ke koncentraci vybraných iontů kovů kmene 

C.  metallidurans CCM 7663 a izolátů Pseudomonas sp. 
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Graf 6: Srovnání průměrné maximální tolerance ke koncentraci vybraných iontů kovů kmenů 

Pseudomonas putida a Pseudomonas monteilii CCM 3423 

 

Ve výše zmíněné publikované studii [25], byly izoláty bakteriálních kmenů r. 

Pseudomonas z odpadních vod západní Alexandrie tvořeny podstatným zastoupením 

v podobě druhu P. putida, který je znám svou odolností vůči organickým i anorganickým 

kontaminantům [22]. 

Srovnávané hodnoty v grafu č. 6 ukazují, že bakterie P. monteilii CCM 3423 vynikají 

mnohem vyšší tolerancí, a to ke všem zkoumaným  iontům kovů. Tyto fenotypové 

vlastnosti předurčují kmen P. monteilii k obecnějšímu využití zejména v procesech 

moderních biotechnologických postupů vyžadujících využití takových bakteriálních 

kmenů, které jsou schopny růstu v prostředí se zvýšenou koncentrací iontů kovů. 
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Graf 7: Srovnání průměrné maximální tolerance ke koncentraci vybraných iontů kovů kmenů 

Pseudomonas putida a Rhodococcus sp. CCM 4446 

 

V grafu č. 7 je zřejmé, že kmen Rhodococcus sp. CCM 4446 je téměř ve všech případech 

odolnější než kmen Pseudomonas putida. Nejvýraznější toleranci vykazuje Rhodococcus 

sp. u iontů Ni
2+

 a Ag
+ 

.   

U iontů kovu Cd
2+ 

 je zajímavým zjištěním kmen Pseudomonas putida, který vykazuje 

větší maximální toleranci než kmen Rhodococcus sp.   

I když se ionty kovu Pb
2+

 vykazují vysokou toxicitou kmen Rhodococcus sp. je k těmto 

iontům odolný až do hodnoty 5mM/l.  

Oba kmeny jsou stejně rezistentní u iontů Cu
2+

 dosáhly hodnoty 4 mM/l.  
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7 Závěr 

Novodobé postupy týkající se problematiky  minerálních biotechnologií umožňují 

především aplikace vhodných mikroorganismů při těžbě užitkových kovů z ložisek 

nerostných surovin a při získávání zbytkových kovů z chudých nebilančních rud, u dalších 

extrakčních metod biologicko-chemického loužení rud, u čištění odpadních vod 

vznikajících při úpravách nerostných surovin a při jejich dalším průmyslovém zpracování 

[24]. 

Cílem diplomové práce bylo zjistit hodnoty maximální toleranční koncentrace, za kterých 

byly vybrané kmeny bakterií schopny růstu, a jejichž znalost je nutnou podmínkou pro 

zajištění životaschopnosti bakteriální kultury v bioremediačních podmínkách. Byly 

zkoumány tři bakteriální kmeny zastupující grampozitivní i gramnegativní bakterie – 

Cupriavidus metallidurans, Pseudomonas monteilii a Rhodococcus sp. Pro všechny tři 

zkoumané kmeny byly zjištěny vyšší hodnoty odolnosti nad testovanou koncentraci 10 

mM/l u iontů Fe
2+

 a Mg
2+,

 nejnižší odolnost vykazovaly všechny zkoumané kmeny 

v prostředí s ionty Ag
+
. 

Nejlepší výsledky zřetelně prokazoval kmen Cupriavidus metallidurans, který patří 

k obecně uznávaným velmi odolným kmenům vůči iontům kovů, avšak další testované 

kmeny Rhodococcus sp. a Pseudomonas monteilii prokázaly pouze o něco nižší hodnoty 

tolerance. Na základě těchto experimentálně získaných hodnot lze proto zařadit všechny 

sledované bakteriální kmeny k biotechnologicky velmi perspektivním kmenům 

mikroorganismů. 
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