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Anotace

V této  práci  se  zabývám polutanty  v životním prostředí  a  procesem biodegradace  jako 

možným  způsobem  jejich  odstranění.  V první  části  této  práce  popisuji  vhodné 

mikroorganismy a faktory v procesu biologického loužení anorganických látek. Dále pak 

poukazuji  na  základní  mechanismy  oxidace  anorganických  látek  za  pomocí 

mikroorganismů.  V druhé  části  se  zaměřuji  na  hlavní  problematiku  a  to  na  organické 

polutanty PAU, PCB a NEL. Jsou zde popsány jejich základní vlastnosti, charakteristika i 

biodegradační procesy. Zaměřuji se zde na vhodné mikroorganismy a faktory ovlivňující 

mikrobiální  procesy organických polutantů.  Hlavně pak poukazuji na bakteriální kmeny 

Pseudomonas  putida a  Rhodococcus  sp. významných  jak  v procesech  loužení,  tak  pro 

degradaci jako druhého stupně čištění při dekontaminaci odebraných flotačních produktů 

sedimentů z Černého příkopu. Je zde zhodnocen obsah PAU, PCB a NEL v sedimentu a 

schopnost  vybraných  bakteriálních  kmenů  tyto  látky  degradovat  v průběhu  procesu. 

V závěru  práce  uvádím  výsledné  hodnoty  PAU,  PCB  a  NEL  naměřené  ve  vzorcích 

odebraných v různých časových intervalech během procesu a porovnávám je s hodnotami 

flotačních produktů.

Klíčová  slova: Biodegradace,  organický  polutant,  PAU,  PCB,  NEL,  mikroorganismy, 

Černý příkop



Summary

In  this  thesis  I  deal  with  environment  pollutants  and  a  process  of  biodegradation  as 

possible approach of their removal. In the first part, possible microorganisms and factors in 

a  process  of  biological  leaching  of  inorganic  materials  are  described.  Then  basic 

mechanisms of oxidation of inorganic materials with help of microorganisms are pointed 

out. The second part is focused on the main issue which is organic pollutants PAU, PCB 

and NEL. There are described their  basic properties,  characteristics and biodegradation 

processes.  Proper  organisms  and  factors  influencing  microbial  processes  of  organic 

pollutants  are  focused.  Mainly  the  species  of  bacteria  Pseudomonas  putida and 

Rhodococcus sp. are pointed out which are important in the leaching process, as well as for 

degradation meant as the second level cleaning at decontamination of flotation products 

taken from sediments of „Černý příkop“. The amount  of PAU,  PCB and NEL in the 

sediment is evaluated and ability of selected bacterial species to degrade these materials 

during the process. At the end of the thesis, there are mentioned the results of PAU, PCB 

and NEL values having been measured in the samples taken in different time intervals 

during the process and it is being compared to the values of flotation products.

Keywords:  Biodegradation, organic pollutant, PAH, PCB, NEL, microorganisms, Černý 

příkop
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE

Organické  polutanty  v životním  prostředí  jsou  celosvětovou  problematikou  propojenou 

v mnoha environmentálních oblastech. Existují jejich přírodní zdroje, ale nadměrný výskyt 

je  způsoben  převážně  antropogenní  činností  a  to  průmyslovou  činností  a  spalovacími 

procesy.  Vyskytují se jako jediná chemická látka nebo jejich směs vytvářející specifické 

skupiny  látek  s podobnými  vlastnostmi.  Řadíme  tyto  látky  mezi  perzistentní  polutanty 

vyznačující  se toxickými vlastnostmi,  bioakumulací a dálkovým transportem v životním 

prostředí.  Významné  skupiny  polutantů  PAU,  PCB  a  NEL  jsou  známi  svými 

nebezpečnými vlastnostmi mezi, které také patří karcinogenita někdy teratogenita, toxicita 

a další. Díky tomu jsou velmi nebezpečné nejen pro člověka, ale také pro živé organismy 

a rostliny. I když již v minulosti byla zakázána výroba a distribuce některých těchto látek, 

je jejich zastoupení v přírodě stále ve velkých koncentracích, které jsou neustálou produkcí 

zvyšovány.  Proto  je  důležité  najít  vhodné postupy jejich  odstranění,  které  budou také, 

v největší možné míře, šetrné k životnímu prostředí. Jednou z těchto možností je využití 

procesu biodegradace, která využívá pro dekontaminaci složek prostředí nejrůznější druhy 

mikroorganismů. Zmíněné mikroorganismy jsou významné především pro to, že polutanty 

dokáží zcela rozložit  na neškodné produkty bez vzniku jiných toxických meziproduktů. 

Cílem této práce je stanovit  obsah organických polutantů v sedimentu Černého příkopu 

v Ostravě  podrobených  procesu  biodegradace  pomocí  bakterií  Pseudomonas  putida 

a Rhodococcus sp. Po jednom měsíci,  kdy budou průběžně odebírány vzorky flotačních 

produktů  sedimentů  vystavené  degradačním  podmínkám,  se  stanoví  obsah  PAU,  PCB 

a NEL.  Díky  porovnání  výsledných  hodnot  s původními  hodnotami  se  zhodnotí  míra 

degradovatelnosti  těchto  organických  polutantů  a  sil  metabolických  drah  použitých 

bakteriálních kmenů. Podle konečného vyhodnocení těchto ukazatelů bude možno určit, 

zda  by  tento  mikrobiální  proces  byl  prakticky  využitelný  pro  odstranění  těchto 

nebezpečných chemických látek z životního prostředí.
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2 BAKTERIÁLNÍ LOUŽENÍ ANORGANICKÝCH LÁTEK – 
SPECIFIKA VHODNÝCH MIKROORGANISMŮ A 
FAKTORŮ

2.1 Dělení  mikroorganismů  vhodných  pro  bakteriální  loužení 
anorganických látek

Mikroorganismy  vhodné  pro  bakteriální  loužení  můžeme  rozdělit  podle  výživy 

následovně: [8] [17] [13]

 Autotrofní (chemolitotrofní) mikroorganismy – požadavky těchto mikroorganismů 

na  živiny  v prostředí  pro  získání  energie  a  syntézu  buněčné  hmoty  zcela  splňují 

přítomné  anorganické  sloučeniny.  Dokážou  syntetizovat  z anorganických  sloučenin 

všechny složky své buněčné hmoty.  Některé  tyto  mikroorganismy získávají  energii 

chemickou přeměnou anorganických látek a to například NH3, SH2, H2S, sloučeniny Fe 

a  další.  Jiné  energii  využívají  pomocí  fotosyntézy  a  to  tak,  že  jsou  schopny 

fotosyntézou  vázat  světelnou  energii  a  přeměňovat  ji  v chemickou.  Pro  syntézu 

buněčné  hmoty  využívají  uhlík  získaný  ze  vzdušného  CO2.  Zdrojem  dusíku  jsou 

amonné  soli,  dusičnany,  v některých  případech  i  plynný  dusík.  Tato  skupina 

mikroorganismů je převážně mezofilní (aktivita při teplotě 30 – 35 °C), při teplotě nad 

50  °C  buňky  mikroorganismů  hynou.  K autotrofním  bakteriím  patří  zástupci  rodu 

Acidithiobacillus, autotrofní mikroorganismy a řasy.

 Heterotrofní  mikroorganismy –  tyto  mikroorganismy  vyžadují  jako  zdroj  uhlíku, 

vodíku nebo energie přítomnost  organických sloučenin v živném prostředí.  Pro svůj 

růst potřebují organické látky jako jsou uhlovodíky, organické kyseliny, proteiny atd. 

Do  této  skupiny  řadíme  například  parazitické  mikroorganismy,  plísně  a  kvasinky. 

Heterotrofní  mikroorganismy  dělíme  dále  na   prototrofní   a  auxotrofní 

mikroorganismy. 

1. Prototrofní  mikroorganismy  –  k  pokrytí  nároků  na  výživu  zde  postačí 

výskyt jednoduchých organických uhlíkatých sloučenin (sacharidy, ethanol, 

jednoduché organické kyseliny atd.) a anorganických solí
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2. Auxotrofní  mikroorganismy  –  kromě  nároků  uvedených  u  prototrofních 

mikroorganismů  vyžadují  zástupci  této  skupiny  pro  výživu  složité 

sloučeniny například některé vitamíny a aminokyseliny

 Mixotrofní  mikroorganismy –  Zde  do  této  skupiny  řadíme  organismy 

s kombinací heterotrofního, autotrofního či fototrofního a chemotrofního způsobu výživy. 

Patří zde zástupci řas, bakterií, také zelení bičíkovci a masožravé rostliny. Tyto masožravé 

rostliny  většinou  fotosyntetizují,  ale  současně  také  rozkládají  živočichy.  Těmito 

vlastnostmi velmi připomínají hemiparazity (poloviční parazitismus). 

2.2 Faktory  ovlivňující  proces  bakteriálního  loužení  anorganických 
látek

Pro proces bakteriálního  loužení  sulfidů je důležité  zajistit  optimální  podmínky,  neboli 

faktory pro správnou činnost bakterií a průběh procesu. Tyto faktory lze zařadit do třech 

základních skupin: [8] [13] [17]

 Faktory biologické: 

1. Adaptace kultury, nárust a koncentrace mikroorganismů

2. Mineralogické složení  živné půdy 

3. Použití směsi kultur

 Fyzikálně-chemické faktory:

1. Znaky okolního prostředí - pH prostředí, teplota, koncentrace O2 a CO2

2. Oxidačně-redukční potenciál, stupeň aerace

 Technologické faktory: 

1. Způsob aerace a promíchávání suspenze

2. Poměr tuhé a kapalné fáze v suspenzi

3. Doba loužení, zrnitost materiálu 

2.3 Charakteristika vybraných faktorů
Vliv pH prostředí

Hodnota pH optimální pro růst a oxidaci železa je v rozmezí od 1,7 – 3,5. Při hodnotách 

pH = 7,0 – 7,6 bakterie  v procesu přežívají,  avšak pH vyšší  než 6,0 zastavuje oxidaci 

železa  (bakterie  jsou neaktivní).  Je-li  pH okolo 8 dochází  k poškození  buněk,  pH = 9 
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a výše způsobuje okamžité usmrcení. Bakterie jsou v prostředí s nízkým pH stabilní. [8] 

[13] [17]

Vliv teploty

Vhodné rozmezí teplot je 25 až 30 °C. Pro růst bakterií je optimální teplota nižší než pro 

oxidaci železa kde se uvádějí hodnoty 35 –38 °C. V podmínkách okolo 40 °C dochází 

k pozastavení rozmnožování a proces oxidace železa se snižuje až na polovinu. Při teplotě 

50 °C a více dochází k úhynu bakterií.   Dokáží přečkat 2 – 4 °C v neaktivním stavu a 

vydrží dokonce i teploty kolem -20 °C. [8] [13] [17]

Vliv redoxního potenciálu

Bakterie v procesu loužení se obvykle vyskytují v prostředí s širokým rozmezím redoxního 

potenciálu od -150 do +800 mV.  Největší rozložení je při 400 – 750 mV. V redukovaném 

prostředí se tyto bakterie nerozmnožují a při dlouhém pobytu v tomto prostředí hynou. [8] 

[13] [17]

Vliv CO2 a O2

Kyslík z atmosféry je velice důležitý, slouží jako finální akceptor elektronů při oxidaci síry 

a železa. Oxid uhličitý slouží jako zdroj uhlíku. Oba dva mají velký vliv na růst a aktivitu 

těchto  organismů.  Optimálních  hodnot  můžeme  dosáhnout  vhodnou  areací.  Optimální 

koncentrace kyslíku je 2 mg.l-1. Pokud koncentrace klesne pod 2 mg.l-1 dojde ke zhoršení 

výsledků v procesu bakteriálního loužení. Zvýšení na 4 – 6 mg.l-1 neovlivní proces. Proces 

ovšem zintensivní přidání 0,1 – 10% CO2 do vzdušné směsi. [8] [13] [17]

Vliv prostředí

Optimální prostředí pro růst a množení bakterií je tvořeno minerálními solemi, z nichž jsou 

nejdůležitější  fosfor  a  dusík.  Podpořit  aktivitu  bakterií  lze  přidáním  roztoku  kyseliny 

karbamidfosforečné do prostředí 0,01 – 25 mg.l-1louženého roztoku. Tento roztok obsahuje 

také vodou rozpustné fosfáty, thiomočovinu a jejich směsi v množství 0,01 – 10 g.l. Při 

dodání  aktivních  látek  v dávce  0,01%  dosáhneme  zvýšení  kinetiky  procesu  oxidace. 

Přítomnost  jiných  bakterií  může  významně  ovlivnit  železooxidačně  aktivní  bakterie. 

Bacillus  prodigiosum a  Bacillus  subtilit tyto  bakterie  usmrcují,  naopak  Bacillus  

megaterium, Aspergillus niger, Penicilium cyclopium a extrakt droždí podporují jejich růst 

a aktivitu. Významnou roli při zvyšování aktivity hrají vitamíny skupiny B, například B12 
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v  hodnotách  od  0,002  do  0,2  g.l.  Negativně  působí  na  růst  většiny  mikroorganismů 

vzrůstající koncentrace těžkých kovů. [8] [13] [17]
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3 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZÁSTUPCI MIKROORGANISMŮ 
V PROCESU BAKTERIÁLNÍHO LOUŽENÍ 
ANORGANICKÝCH LÁTEK

V dnešní  době  bezpochyby  patří  mezi  nejvíce  prostudované  mikroorganismy v procesu 

bioloužení  zástupci  bakteriálního  rodu  Acidithiobacillus.  A  to  například  mezofilní 

Acidithiobacillus thiooxidans a  Acidithiobacillus ferrooxidans spolu s mírně termofilními 

Acidithiobacillus Aldus patřící do skupiny proteobakterií. Také zástupci rodu Acidiphilium 

jako  například  Acidiphilium  acidophilum  využívané  v procesu  bioloužení  řadíme  do 

skupiny proteobakterií.  Nemálo významní jsou také zástupci rodu  Leptospirillum, mírně 

termofilní   zástupci  rodu  Acidimicrobium,  Ferromicrobium  a  Sulfobacillus.  Skupina 

extrémně termofilních bakterií je zde tvořena rody Sulfolobus, Acidianus, Metallosphaera 

a Sulfurisphaera. Mezi nedávno objevené mezofilní a acidofilní mikroorganismy oxidující 

železo řadíme například bakterie  Ferroplasma acidiphilum a  Ferroplasma acidarmanus. 

[2] [13] [17]

3.1 Rod Acidithiobacillus
V roce  1922  byla  poprvé  izolována  z kyselých  drenážních  důlních  vod  bakterie 

Acidithiobacilus  thiooxidans.  Následně  v roce  1947  Colmer  a  Hinkle  vyizolovali 

z drenážních vod uhelného ložiska bakterii  Acidithiobacilus ferrooxidans. Všechny druhy 

rodu Acidithiobacillus oxidují jako energetický substrát síru a její redukované anorganické 

sloučeniny.  Některé  druhy dokážou akumulovat  síru  nebo polythionáty,  kde konečným 

produktem oxidace je síra. Zástupci tohoto rodu díky schopnosti oxidovat výše uvedené 

formy  síry  a  dvojmocné  železo  jak  je  tomu  u  Acidithiobacilus  ferrooxidans,  hrají 

významnou roli při rozpouštění sulfidických kovových nerostů. Díky svým vlastnostem se 

staly hlavními mikroorganismy v procesu desulfurizace uhlí.  Většina druhů jsou striktní 

autotrofy – jako zdroj uhlíku slouží pouze atmosférický oxid uhličitý. Dva druhy využívají 

také  jiné  zdroje  uhlíku  lze  je  tedy označit  za  fakultativní  autotrofy.  Dusík  je  získáván 

zejména z amonných solí, dále pak z dusičnanů nebo dusitanů. Jsou přizpůsobeny velkým 

rozdílům teplot a hodnot pH. [2] [6]
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3.2 Rod Leptospirillum
Zástupce  tohoto  rodu  mezofilní  bakterie  Leptospirillum  ferrooxidans byla  izolována 

v armenských  ložiscích  (Markosjan,  1972).  Později  byla  izolována  mírně  termofilní 

bakterie  Leptospirillum thermoferrooxidans (Golovatcheva a kol., 1992). Zástupci tohoto 

rodu jsou striktně aerobní. Optimální teplota se pohybuje u mezofilních druhu okolo 20 °C 

a u mírně termofilního v rozmezí od 45 – 50 °C. Optimální pH se pohybuje v rozmezí

2,5 – 3 respektive 1,65 – 1,9. Energii pro životní pochody získávají při oxidaci železa ve 

vodném roztoku či minerálech. [6] [17] [33] 

3.3 Rod Sulfobacillus
V roce  1976  Golovatcheva  a  Karavanko  izolovali  mikroorganismus  podobný  rodu 

Acidithiobacillus a  to  bakterii  Sulfobacillus.  Jsou  to  Gram  –  pozitivní  fakultativní 

autotrofní eubakterie. Tento rod se vyskytuje v haldách sulfidických rud a vulkanických 

oblastech. Také zástupce  Sulfobacillus thermosulfidooxidans (Barrett, Hughes, 1993) byl 

objeven  v korozních  zónách  a  teplovodech.  Pro  tuto  bakterie  je  optimální  teplota

37  –  42  °C.  Termotolerantní  typy  upřednostňují  50  –  60  °C.  Pro  Sulfobacillus  

thermosulfidooxidans je  zdrojem  energie  Fe2+,  síra  a  také  minerály  pyrit,  arzenopyrit, 

chalkopyrit, sfalerit, antimonit, kovellit a chalkocit. [17]

3.4 Archaebakterie
Mezi archeobakterie řadíme rody Sulfolobus, Acidanus, Metallosphaera  a Sulfurococcus. 

Tyto bakterie mají významné vlastnosti,  které u zástupců eubakterií nenajdeme. Jsou to 

aerobní, extrémně termofilní, acidofilní a síru oxidující bakterie. V buněčných stěnách se 

nenachází  peptidoglykan,  buňky  nemají  bičík  a  jsou  imobilní.  Všichni  zástupci  této 

skupiny  jsou  chemolitoautotrofní,  rostou  v autotrofních,  mixotrofních  i  heterotrofních 

podmínkách. V přítomnosti organického substrátu nebo 0,01 – 0,02% extraktu kvasinek za 

mixotrofních podmínek dosahují bakterie rychlejšího růstu. V autotrofních podmínkách na 

druhou stranu dokáží katalyzovat oxidaci elementární síry, Fe2+, a sulfidických minerálů za 

získání energie. Nejvýznamnější zástupci archeobakterií jsou rody Sulfolobus a Acidanus. 

Sulfolobus  acidocaldarius  v anaerobních  podmínkách  oxiduje  elementární  síru.  Jako 

konečný akceptor  elektronů využívá trojmocné železo.  Optimální  pH pro růst  buněk je 

v rozmezí  1  –  5,9.  Sulfolobus  acidocaldarius a  Acidanus  brierleyi dokáží  využít  jako 
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konečný akceptor  elektronů  molybden (VI).  Optimální  pH pro  A. brierleyi je  1,5  –  2, 

teplota optimální pro tento druh je v rozmezí 55 – 80 °C popřípadě 45 – 75 °C. Oba tyto 

druhy upřednostňují teplotu 70 °C. [17]
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4 MECHANISMUS OXIDACE ANORGANICKÝCH LÁTEK 
ZA POMOCÍ MIKROORGANISMŮ

Ze  základních  schémat  oxidace  redukovaných  sloučenin  chemolitotrofních  bakterií 

k získání  energie vyplívá,  že  sirné bakterie  převádí  nerozpustné  minerály  na  rozpustné 

sírany  kovů.  Uvolněná  energie,  jak  už  bylo  řečeno,  se  dále  využívá  pro  fixaci  CO2 

v Calvinově  cyklu.  Tento  proces  nazýváme  bakteriální  loužení.  Proces  bakteriálního 

loužení  je  založen  na  biokatalytickém  urychlení  oxidačních  procesů.  Tyto  rozkladné 

procesy mohou probíhat několika mechanismy: [7] [8]

 Přímé loužení

 Nepřímé loužení

 Galvanické rozpouštění

4.1 Přímé loužení
V tomto  procesu  přímé  oxidace  sulfidů  dochází  k degradaci  minerálů  enzymatickou 

oxidací.  Ve  vodě  nerozpustný  minerál  je  v několika  enzymaticky  katalizovaných 

mezistupních oxidován na rozpustný. Podmínkou procesu je přímí kontakt mezi povrchem 

minerálu  a  bakteriemi.  Před  samotnou  oxidací  musí  být  minerál  ve  vodném prostředí 

disociován: [7] [8]

MeS→ M2+ + S2-

Sulfidový ion je zachycen enzymatickým systémem bakterie a oxidován na síran: [7] [8]

S2- + 2O2→SO4
2-

Následuje posunutí rovnováhy disociace ve směru rozpustného síranu, čímž je umožněna 

další disociace nerozpustného sulfidu. Reakce je podmíněna přístupem kyslíku.

MeS2 + 2O2→ MeSO4

4.2 Nepřímé loužení
Při  interakci  minerálu  s meziprodukty  nebo  koncovými  produkty  metabolismu 

mikroorganismů dochází k extrakci kovů z rudy nepřímou cestou. Podstatou této nepřímé 

cesty je oxidace substrátu síranem železitým za vzniku síranu extrahovaného kovu, síranu 
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železnatého a u sulfidů elementární síry. Nejčastějším zdrojem síranu železitého je pyrit 

oxidován na síran železnatý a elementární síru. Acidithiobacillus ferooxidans také oxiduje 

dvojmocné železo  na trojmocné působící  jako oxidační  činidlo.  Tyto  procesy probíhají 

čistě chemicky za aerobních i anaerobních podmínek dle uvedených rovnic: [7] [8]

MeS + 2Fe3+ + H2 + 2O2 →   Me2+ + 2Fe2+ + SO4
2- + 2H+

Pyrit: FeS2 + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4 + 2S0

Elementární  síra  je  dále  oxidována  bakterií  Acidithiobacillus  ferooxidans nebo 

Acidithiobacillus thiooxidans dle rovnice: [7] [8]

2S0 + 3O2 + 2H2O → 2H2SO4

Při oxidaci vzniká H2SO4, která udržuje kyselé prostředí a rozpouští oxidické minerály. 

Kyselé  prostředí  je  v tomto  případě  důležité  k  udržení  vhodných  podmínek  pro  růst 

bakterií. 

V praxi dochází k přímému i nepřímému loužení současně. [7] [8]

Galvanické rozpouštění

Při galvanickém rozpouštění dochází k fyzikálnímu kontaktu dvou sulfidických minerálů 

v elektrolytu a vytvoří se galvanický článek. Z minerálu s vyšším klidovým potenciálem 

prochází elektrický proud k minerálu s nižším klidovým potenciálem. [7] [8] [17] 

4.3 Proces loužení pomocí hub
V procesu  loužení  materiálů  obsahující  sulfidy  nebo  železo  se  významně  uplatnily 

chemolitoautotrofní  bakterie.  Je  však  důležité  uvědomit  si,  že  tento  proces  probíhá 

v kyselém prostředí, které tyto bakterie sami tvoří anebo ho naopak vyžadují. Proto není 

možné  tyto  bakterie  využít  při  loužení  materiálů  alkalizující  prostředí  v takové  míře, 

v které je překonána tvorba kyselin  chemolitoautotrofních bakterií.  Také materiály jako 

chudé uhličitanové rudy, oxidické druhotné materiály, jako například prachy z filtrů a kaly 

nejsou vhodné pro proces bakteriálního loužení. Vykazují totiž nedostatek zdrojů energie 

pro růst chemolitoautotrofních bakterií. Houby produkují hlavně organické kyseliny, které 

rozpouštějí kovové sloučeniny a zvyšují rozpustnost kovových iontů v nekyselém prostředí 

tvorbou komplexů. Tyto komplexy mezi kovovými ionty a organickými anionty můžou 

redukovat toxicitu kovových iontů. Nejen produkce kyselin, ale také jejich podíl a využití 
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při biochemických procesech, biokorozi, rozpouštění a biosorpci toxických těžkých kovů 

z půdy a skládek odpadů. [17]
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5 BIODEGRADACE ORGANICKÝCH POLUTANTŮ

Biodegradace  je  proces,  při  kterém  dochází  k biologickému  odbourávání  organických 

látek.  K tomuto  odbourávání  dochází  především  za  pomocí  mikroorganismů  a  jejich 

metabolismů. Biodegradaci podléhají jak látky přírodního původu, tak látky antropogeního 

původu a to zejména polutanty. V EU jsou definovány tzv. perzistentní polutanty, což jsou 

látky perzistentní, akumulující se v potravním řetězci, vykazující pravděpodobný toxický 

vliv  na  člověka  i  životní  prostředí  a  podléhající  dálkovému  transportu  v prostředí. 

Perzistentní  polutanty  jsou  často  hydrofobní  látky  (látky  dobře  rozpustné  v tucích 

a organických rozpouštědlech ale špatně rozpustné ve vodě), mezi nejzávažnější řadíme 

tyto: [20] [21] [23]

 Pesticidy (např. DDT, HCH) 

 Průmyslové chemikálie (např. polychlorované bifenyly)

 Nežádoucí  vedlejší  produkty  chemických  výrob  (např.  dibenzo-p-dioxiny, 

polycyklické aromatické uhlovodíky)

Většina mikroorganismů má schopnost degradovat některé polutanty.  Při tomto procesu 

dochází  buď  k úplnému  rozložení  polutantů,  nebo  pouze  k částečné  přeměně.  Během 

rozkladu  dochází  ke  vzniku  žádoucích,  organismus  neovlivňujících  anebo  toxických 

meziproduktů.  Při  úplné  degradaci  dochází  k oxidaci  organických  sloučenin  na  CO2 

a vodu. Tento proces se také nazývá mineralizace, která poskytuje žádoucí uhlík a energii 

pro růst a dělení buněk. Metabolismus polutantů probíhá za aerobních nebo anaerobních 

(fermentace, respirace) podmínek. Vyskytují se také fakultativně aerobní organismy, které 

dokáží v metabolických procesech přejít z aerobní na anaerobní metabolismus. Díky tomu 

využívají substrát několika způsoby. U degradace polutantů ovšem toto pravidlo neplatí, 

většina  mikroorganismů  tyto  látky  odbourává  pouze  jedním  způsobem.  Významně  se 

v metabolismu  polutantů  využívá  pochodu  při  degradaci  obtížně  odbouratelných  látek 

s podobnou strukturou, jako má přirozený substrát nebo metabolit. Tento pochod se nazývá 

kometabolismus  (mikrobiální  transformace  organické  sloučeniny  bez  energetického 

využití), organismu nepřináší užitek, někdy mu i škodí. Tento proces se může aktivovat 

v období aktivního růstu i při interakci s nerostoucími buňkami. Příkladem zde může být 

rozklad chlorovaných bifenylů (viz. kapitola biodegradace PCB), kde je bakterie využívají 
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jako  zdroj  uhlíku  a  energie  za  vzniku  meziproduktu  kyseliny  benzoové.  Při  pochodu 

kometabolismu  těchto  bakterií  dochází  k rozkladu  některých  chlorovaných  bifenylů  za 

vzniku  chlorované  benzoové  kyseliny.  Kyselina  není  dále  degradována  a  ukládá  se 

v životním  prostředí.  Mikroorganismy  nezískávají  z rozkladu  žádnou  energii.  Mezi 

nejvýznamnější  degradační  organismy  řadíme  bakterie,  které  se  vyznačují  celými 

metabolickými drahami. Specifické enzymy jsou hlavními aktéry v procesu biodegradace. 

Buněčně syntetizované enzymy se nacházejí jak uvnitř tak vně mikrobiální buňky. Enzymy 

uvolněny  vně  buňky  se  nazývají  extracelulární  a  významně  podporují  biodegradační 

procesy  v počátečním  stádiu.  Jsou  hlavně  nezbytné  při  degradaci  makromolekulárních 

látek, kdy jsou tyto látky degradovány na nižší jednotky. Tyto jednotky vstupují do buňky, 

kde podléhají dalším degradačním krokům působením intracelulárních enzymů. [20] [21] 

[23]

5.1 Faktory ovlivňující biodegradační procesy
Faktory, které činí proces biodegradace úspěšný lze rozdělit do následujících skupin: [22]

 Faktory biologické: 

1. Výskyt organismů a úroveň jejich biodegradačních potenciálů

2. Schopnost těchto organismů degradovat polutant až pod hodnotu sanačního 

limitu

3. Rychlost procesu degradace

4. Genetický potenciál 

5. Schopnost adaptace a aklimatizace daného organismu

 Faktory fyzikálně-chemické:

1. Biodostupnost, biodegradabilita, toxicita a struktura kontaminantu

2. Znaky okolního prostředí  - především koncentrace kyslíku, dusíku, fosforu 

a jiných nutrientů, salinita, pH, vlhkost prostředí a jiné

3. Přítomnost  látek  v prostředí  se  schopností  potlačit  nebo  zcela  zamezit 

průběhu biodegradace a reprodukce organismů

 Jiné: V praxi je to převážně otázka ekonomické výhodnosti použité biodegradace 
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5.2 Charakteristika vybraných faktorů
Genetický potenciál

Struktura  určité  chemické  látky  udává  potřebné  časové  období  adaptace  mikrobiální 

kultury. Po procesu adaptace se realizuje přítomností a expresí genetický potenciál genů. 

Tyto  geny  jsou  zodpovědné  za  proces  biodegradace  mikrobiálním  společenstvím. 

V přírodě  dochází  k adaptaci  mikroorganismů  pomocí  indukce  enzymů  doprovázené 

vzrůstem  jejich  populace.  K této  indukci  však  nemusí  dojít  pokud  nebude  opakovaně 

vytvořena situace,  kdy potřebná biodegradační  dráha v mikrobiálním společenstvu bude 

udržena.  V tomto  procesu  zahrnuje  degradace  polutantů  adaptaci  mikroorganismů 

genetickou změnou,  vyvolanou mutací,  popřípadě přenosem genu.  Tato  adaptace  může 

probíhat týdny, léta, nebo se vůbec nemusí uskutečnit. Ovšem po jejím uskutečnění dojde 

k vytvoření nové metabolické schopnosti. [22]

Biodostupnost

Biodostupnost je dána rozpustností kontaminující látky ve vodě a rychlostí přenosu látky 

buněčným  transportem  do  nitra  buňky.  Kontaminant  se  může  vyskytovat  ve  vodě 

v pevném nebo tekutém stavu.  V obou případech může být tvořen s vodou dvoufázový 

systém.  Pro  vysokou  aktivitu  většiny  mikrobiálních  metabolismů  je  důležitá  dobrá 

rozpustnost látek ve vodě. U organických sloučenin s nízkou rozpustností ve vodě dochází 

k omezenému kontaktu s degradačním mikroorganismem. Biodegradace a transport látek 

v buňce může být urychlen produkcí biosurfaktantů některých mikroorganismů. Zvýšení 

rozpustnosti  pomocí  biosurftaktantů  je  docíleno  pomocí  tvorby  micel,  také  zvýšení 

kontaktu mezi buňkou a hydrofobní látkou je umožněno biosurfaktantem, který činí povrch 

buňky hydrofobnější.  Biodostupnost  je  také  ovlivněna  sorpcí  látky na  půdní  částice  či 

sediment. Sorpce může být uskutečněna buď pomocí slabé vazby (vodíkové můstky, van 

der  Waalsovy  síly,  hydrofobní  interakce  )  nebo  také  silné  vazby  (  kovalentní  vazba). 

Proces za pomocí slabé vazby je reverzibilní, sorbovaná molekula je uvolněna do roztoku 

a dostupná pro biodegradaci. Biodostupnost klesá se vzrůstající dobou kontaktu molekul 

látky s půdou. Je to zapříčiněno difuzi kontaminující látky v oblasti, z hlediska velikosti 

pórů,  nedostupné  pro  degradující  mikroorganismy.  V prostředí  se  můžeme  také  často 

setkat s procesem huminifikace. Tento proces popisuje zabudování kontaminantů do půdní 
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organické  hmoty  pomocí  oxidovaných  enzymů  v půdě.  Biodegradace  je  pak 

u huminifikovaných látek zpomalena. [22]

6 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ  ZÁSTUPCI  MIKROORGANISMŮ 
V PROCESU BIODEGRADACE

Mikroorganismy  vhodné  pro  biodegradace  jsou  izolovány  na  místech  s přesně 

definovanými  vlastnostmi  a  spektrem  látek,  které  jsou  schopny  rozkládat.  V praxi  se 

využívá  spíše  směsných  kultur  než-li  jediného  bakteriálního  kmene.  Pro  dosažení 

kvalitních výsledků je pro aplikaci důležité zvolit vhodné mikroorganismy. Tento výběr se 

řídí dle typu lokality, druhem znečištění, podmínkami biodegradace atd. Směs vhodných 

kmenů je využívaná v procesu opakovaně, proto je důležité před samotnou aplikací provést 

jejich  množení  a  aktivaci.  Mezi  mikroorganismy  vhodné  pro  biodegradaci  řadíme  jak 

anaerobní  tak  aerobní  bakterie.  Anaerobní  bakterie  jsou  zde  zastoupeny  rody 

Desulfomonile,  Clostridium,  Desulfobacterium apod.,  podílející  se  převážně  na 

biodegradacích vysoce chlorovaných sloučenin. Nejhojněji vyskytující se aerobní bakterie 

jsou  zde  zastoupeny  rody  Acinetobacter,  Achrommobacter,  Alcaligenes, Arthrobacter, 

Bacillus,  Corynebacterium,  Nocardia,  Pseudomonas,  Rhodococcus. Na kontaminovaných 

místech  se,  v menším  množství,  vyskytují  také  zástupci  kvasinek  a  plísní.  Mezi 

nejvýznamnější  řadíme  zástupce  rodu  Candida  Rhodotorula,  Sporobolomyces, 

Trichoderma, Penicillium, Aspergillus. [20] [21] [24]

6.1 Pseudomonas putida
Rod Pseudomonas řadíme do řádu Pseudomonadales, podřádu pseudomonadaceae a kmene 

Proteobacteria.[34] Zástupce  P. putida je chemoorganotrofní gram-negativní bakterie. Je 

obligátně  aerobní  s aerobně  respiračním  metabolismem.  Některé  druhy  řadíme  mezi 

fakultativně chemolitotrofní  mikroorganismy.  Z hlediska morfologie  jsou to přímé nebo 

zakřivené tyčky o délce 0,5 - 1μm x 1,5 - 4μm. Pohybuje se pomocí jednoho nebo více 

polárně  umístěných  bičíků.  Vyskytují  se  převážně  jednotlivě,  také  ve  shlucích  nebo 

řetízcích.  Rostou  na  běžně  dostupných  půdách ve  velkých  koloniích  za  aerobních 

podmínek. Rostou při teplotách v rozmezí od 0 do 42 °C. Optimální teplota je však 32 °C. 

Přesto,  že  tato  bakterie  netvoří  výtrusy  je  schopna  přečkat  nepříznivé  podmínky  jako 

působení  organických  rozpouštědel  znečišťující  životní  prostředí.  [34]  Významnost
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P. putida je dána především schopností většiny genů účastnit se odbourávání alifatických 

či  aromatických  uhlovodíků  a  díky  tomu  je  považována  za  jednu  z nejvýznamnějších 

biodegradačních organismů. Díky svému metabolismu degraduje organická rozpouštědla 

včetně toulenu a styrenu.

Je  schopen  převést  oleje  na  biologicky  rozložitelné  polyhydroxyalkanoáty.  Díky  této 

vlastnosti  lze  docílit  rozkladu polystyrenu,  který byl  původně považován za biologicky 

nerozložitelný.  Polystyren  je  v prvním  kroku  přeměněn  na  oleje  styrenu  a  dále 

metabolismem  P. putida na Poly-3-hydroxyalkanoát (PHA). PHA je šetrný k životnímu 

prostředí a prospěšný v mnoha odvětvích průmyslu.  Pseudomonas putida (viz. obrázek č. 

1)  je  důležitá  nejen  v procesech  degradace  organických  polutantů.  Díky  podobnosti 

genomů  lze  P.  putida využít  k  výzkumu  nemocí  způsobené  patogenním  druhem

P.  aeruginosa. Byly  popsány  důležité  interakce  mezi  P.  putida a  jinými  organismy 

v půdním  prostředí.  Mezi  tyto  mikroorganismy  patří  houba  Saccharomyces  cerevisiae 

prospěšná  z důvodu  udržení  vhodného  pH  a  poskytování  důležitých  bílkovin.  Tato 

interakce není  výhodná pouze pro  P. putida,  ale  je také prospěšná pro okolní  rostliny. 

V oblasti  rhizosféry jsou díky ní  rostliny chráněny před houbovými  patogeny,  původci 

chorob a jsou jim poskytovány důležité živiny produkovány bakteriemi. [7] [10] [15] [19] 

[20] [29] 

Obrázek č. 1: Pseudomonas putida [11] [32]
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6.2 Rod Rhodococcus 
Bakteriální rod Rhodococcus řadíme do řádu Actinomycetáles, podřádu Corynebacterineae 

a  kmene  Actinobacteria.  Jsou  to  grampozitivní,  chemoorganotrofní,  obligátně  aerobní 

bakterie  s aerobně  respiračním metabolismem.  Buňky  jsou  kulovitého  tvaru  s velikostí 

okolo 0,5 – 3,5μm, vyskytující se jednotlivě, ve skupinách, nepravidelných shlucích, tetrád 

nebo balíčků. Růst těchto bakterií probíhá na běžných živných půdách při optimální teplotě 

25 – 35 °C. Tyto bakterie tvoří kolonie velikosti 2 - 4μm vylučující pigment růžového, 

žlutého  nebo  oranžového  zbarvení.  [20]  [21] Rhodococcus  sp. (viz.  obrázek  č.  2)  je 

výjimečný  pro  svou  schopnost  degradovat  toxické  a  perzistentní  polutanty.  Kromě 

degradace  PCB  degradují  také  širokou  škálu  organických  sloučenin,  především  pak 

cizorodé hydrofobní látky. Díky rozmanitému metabolismu je  Rhodococcus významným 

rodem v oblasti životního prostředí, farmacie, chemického i energetického průmyslu. [4] 

Konkrétním  případem  aplikace  těchto  bakterií  je  proces  odsíření  fosilních  paliv 

a průmyslová  výroba  akrylamidu.  Jsou  schopny  dlouhodobě  přežívat  v půdě  a  také 

akumulovat vysoké hladiny těžkých kovů. [30] 
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Obrázek č. 2: Rhodococcus sp. [3] [35]

6.3 Rhodococcus opacus B4 
Rhodococcus opatcus B4 (viz. obrázek č. 3) je významným zástupcem rodu Rhodococcus. 

Je schopen využívat rozsáhlou škálu aromatických a alifatických uhlovodíků a to i benzen, 

toulen xylen, ethylbenzen, propylbenzene, n-oktanu a n-dekanu jako jediný zdroj uhlíku 

a energie. Významnou vlastností je schopnost udržet metabolickou aktivitu v přítomnosti 

organických rozpouštědel. Studiem genomu R. opacus B4 byly zjištěny důležité informace 

o biochemických a genetických základech metabolické všestrannosti bakterií. Tento genom 

kóduje katabolické dráhy pro aromatické sloučeniny, benzen, benzoát, fenol, 4-nitrofenol, 

4-hydroxybenzoát,  katechol  a  fenylacetát.  Kóduje  také  jiné  geny  podílející  se  na 

odbourávání například naftalenu, nikotinu, thiocarbamate herbicidu (EPTC) a thiokyanatu. 

[36] 
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Obrázek č. 3: Rhodococcus opacus B4. [36]
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7 BIODEGRADACE NEPOLÁRNÍCH 
EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL)

7.1 Charakteristika NEL
NEL lze  definovat  dle  normy ČSN EN ISO 9377-2  jako  sumu  koncentrací  sloučenin 

extrahovatelných uhlovodíkovým rozpouštědlem bodu varu ležícího v rozsahu od 36 °C do 

69 °C, které se neadsorbují na Florisilu (křemičitan hořečnatý), které lze stanovit plynovou 

chromatografií  a  jejichž  retenční  časy  leží  mezi  retenčními  časy  n-dekanu  (C10H22)

a n-tetrakontanu (C40H82) (ČSN EN ISO 9377-2). Podle této definice lze zařadit mezi NEL 

nepolární  alifatycké,  alicyklické,  polycyklické  a  alkylované  aromatické  uhlovodíky 

s dlouhými nebo také rozvětvenými řetězci. [16] Nepolární extrahovatelné látky jsou tedy 

látky izolované ze vzorku málo polárním médiem (freon, tetrachlor, CO2). Následně jsou 

zbaveny polárnějších složek sorpcí na vhodném sorbetu silikagelu nebo florisilu. Takto do 

extraktu  přechází  jak  uhlovodíky  tak  nepolární  nebo  mírně  polární  halogenované 

uhlovodíky, kyslíkaté, sirné a dusíkaté sloučeniny.  Za míru přítomnosti NEL v životním 

prostředí jsou považovány ropné látky. Tyto ropné látky jsou definovány jako uhlovodíky 

a jejich směsi, především benzín, benzen a jeho deriváty, motorová nafta, petrolej, topný 

a dehtový  olej.  [18]  Ropné  látky,  ale  také  oleje  a  tuky  jsou  tedy  hlavním  zdrojem 

uhlovodíků  C10-C40  v životním  prostředí.  Pro  jejich  skupinové  stanovení  se  využívá 

ukazatel suma nepolárních uhlovodíků C10-C40. V minulosti byl jako ukazatel kontaminace 

ropnými látkami stanoven parametr NEL. Tento parametr byl definován dle ČSN 75 7505 

jako hmotnostní koncentrace organických látek,  které je možno vyextrahovat ze vzorku 

vody  trichlotrifluorethanem  a  po  odstranění  polárních  látek  spektrometricky  stanovit 

v infračervené  oblasti  spektra.  Z důvodu toxických vlastností  rozpouštědel  používaných 

v této metodě stanovení byla snaha nahradit parametr sumou uhlovodíku C10-C40. Z důvodu 

rozdílných výsledků bylo posléze zjištěno, že tato náhrada není ekvivalentní. [1] [9] [12] 

 Zvýšený výskyt NEL v životním prostředí nemusí být způsoben jen ropným znečištěním, 

ale také přírodními procesy. Mezi tyto procesy zvyšující koncentrace NEL nad stanovené 

limity patří: [18]

 Anaerobní kvašení

 Aktivita mikroorganismů ve vodním prostředí
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 Degradace mrtvých organismů

 Výskyt produktů spalování kaustobiolitů, dřeva a jiných organických zbytků

 Výskyt liptobiolitů obsažených ve fosilních palivech

Míra neantropogenního původu NEL v životním prostředí také často přesahuje hodnoty 

NEL ve vztahu s ropným znečištěním. [18] 

Ropné uhlovodíky lze zařadit do následujících 4 skupin: [25]

 BENZÍNY  (směs  uhlovodíků  C4 –  C12):  se  zastoupením  –  alkany,  izoalkany, 

cyklopentany, cyklohexany, benzen a jeho homology

 PETROLEJE (směs uhlovodíků C12 – C18):  se zastoupením – alkany,  izoalkany, 

alkylnaftyleny,  alkylbenzeny,  dicykloalkany,  tricykloalkany,  vyšší  aromatické 

uhlovodíky, kondenzované PAU a nekondenzované PAU

 PLYNOVÉ OLEJE (směs  uhlovodíků C16 –  C24):  ve  srovnání  s petroleji  je  zde 

zastoupeno  více  cyklických  a  cykloaromatických  uhlovodíků  a  méně  alkanů, 

izoalkanů a nealkylovaných aromatických uhlovodíků

 MAZACÍ  OLEJE  (směs  uhlovodíků  C24 –  C40):  zde  převládají  alkylcyklany 

s jedním delším a několika krátkými alkyly.

V ropných látkách jsou také kromě nepolárních uhlovodíků zastoupeny látky polární: 

[25]

 Kyslíkaté sloučeniny – fenoly, naftenové kyseliny

 Sirné sloučeniny – sulfan, trioly, thiofen

 Dusíkaté sloučeniny – deriváty pyridinu, chinolinu 

7.2 Vlastnosti ropných látek
Mobilita  PHM v zeminách je filtrační  vlastnost ropných látek,  která  udává jejich šíření 

v horninovém prostředí (viz. tabulka č. 1)
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Tabulka č. 1: Srovnávací hodnoty pro vybraná horninová prostředí

zemina Benzín m/d Voda m/d
Směs benzín/voda

m/d

Písčitý jíl 15,60 2,40 15,60

slíny 6,00 1,92 0,74

Rozp. břidlice 2,40 0,24 2,40

Váp. břidlice 6,48 2,88 0,526

 [18]

Rozpustnost  ropných výrobků  nelze  přesně  stanovit,  z  důvodu  rozdílných  rozpustností 

ropných  látek,  z kterých  jsou  tyto  výrobky  složeny.  Obecně  však  platí  následující 

poznatky: [18]

 S rostoucími  hodnotami  molárního  objemu  ropných  uhlovodíkových  homologů 

klesá rozpustnost ve vodě

 Nejvyšší  rozpustností  jsou  harakteristické  aromáty,  dále  pak  diolefíny,  olefíny 

a parafíny

 Parafíny  jsou  méně  rozpustné  než  alkylové  aromatické  uhlovodíky  se stejným 

počtem uhlovodíkových atomů

 Zástupce alifatické řady n-pentan má nejvyšší rozpustnost (350mg/l), nejnižší má 

pak n-oktadekan (1mg/l)

 Rozpustnost aromatické řady klesá od benzenu (800mg/l) přes toulen (470mg/l), 

etylbenzen (140mg/l), naftalen (30mg/l) až po dodecylbenzen s rozpustností (1mg/

l)

 Polycyklické aromáty jsou téměř nerozpustné, s výjimkou polycyklických aromátů 

vyrobených emulgací pomocí saponátů

Ropné látky podléhají destrukčním procesům, které jsou popisovány jako poločas rozpadu 

ropných látek, který popisuje působení mnoha faktorů na snížení ropných látek ve vodě na 

polovinu za danou dobu. Při destrukci a migraci ropných produktů jsou významné tyto 

procesy: [18]

 Výpar, rozpustnost, roztékání

 Emulgace a vznik agregátů
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 Asimilace organismy

 Chemická a biochemická oxidace, koagulace

 Sorpce a mezifázové vázání, dynamika destrukce

 Destrukce oxidací, spalováním, zbytků spalování katalyzátory 

7.3 Biodegradace ropných uhlovodíků
Pro  proces  mikrobiální  degradace  ropných  uhlovodíků  lze  použít  mikroorganismy 

izolované z vodního prostředí (viz tabulka č. 2).
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Tabulka č. 2: Mikroorganismy vhodné pro biodegradaci ropných uhlovodíků [18] [25]

BAKTERIE HOUBY ŘASY

Achromobacter Aspergillus Prototheca

Acinetobacter Aureobasidium

Actinomyces Candida

Aeromonas Cephalosporium

Alcaligenes Cladosporium

Arthrobacter Cunninghamella

Bacillus Hansenula

Bacterium Penicillium

Baneckea Rhodosporidium

Brevibacterium Rhodotorula

Corynebacterium Saccharomyces

Flavobacterium Sporobolomyces

Micrococcus Torulopsis

Micromonospora Trichosporon

Mycobacterium

Nocardia

Proactinomyces

Pseudobacterium

Pseudomonas

Mikrobiální  degradace  široké  škály,  především  aromatických  uhlovodíků  je 

zprostředkována hlavně pomocí oxygenáz. Tyto oxygenázy jsou kódovány pomocí genů 

nesených  plasmidy.  Díky  možností  přenosů  plasmidů  se  zvyšuje  počet  degradačních 

mikroorganismů. K nejvýznamnějším přenosovým plasmidům řadíme:

 Plasmidy TOL – rozklad toulenu m- a p-xylenu

 Plasmidy CAM – rozklad kafru

 Plasmidy SAL – rozklad salicylátů

 Plasmidy OCT – rozklad n-oktanu
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Proces mikrobiální degradace ropných uhlovodíků probíhá nejlépe na rozhraní fází voda-

ropa. U nasycené frakce ropy, zastoupené n-alkany,  větvenými alkany a cykloalkany je 

proces biodegradace doprovázen tvorbou: [18] [25]

 karboxylových kyselin -  Při  degradaci  n-alkanů do C44.  Během tohoto procesu 

může docházet k akumulaci mastných kyselin s různou mírou toxických vlastností.

 dikarbonových  kyselin –  Při  degradaci  rozvětvených  isoprenoidních  alkanů

ω-oxidací

V případě terminálně větvených alkanů dochází k blokaci ß-oxidace a tím je způsobená 

jejich  vysoká  rezistence  vůči  mikrobiální  degradaci.  Díky  dané  rezistenci  dochází 

ke zvyšování  množství  a  akumulaci  terminálně  větvených  alkanů  v životním  prostředí. 

Dioxygenázy jsou klíčovým enzymem při degradaci. Jejich působením dochází ke štěpení 

aromatického  kruhu v poloze  meta-.  Vyznačují  se  také  hlavní  úlohou v kometabolismu 

aromatických  sloučenin  a  to  hlavně  alkylbenzenů  aromatických  sloučenin,  které 

nepodléhají  klasickému  ortoštěpení  aromatického  kruhu.  Další  procesy  související 

s degradacemi ropných uhlovodíků jsou kooxidace a prolongace (prodloužení). [18] [25]
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8 BIODEGRADACE POLYCYKLICKÝCH 
AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAU)

8.1 Charakteristika PAU
Mezi  polycyklické  aromatické  uhlovodíky  řadíme  látky  obsahující  kondenzovaná 

aromatická  jádra  v molekule.  Jsou  složeny  z atomu  uhlíku  a  vodíku.  Jsou  to  toxické, 

v některých případech karcinogenní látky s mutagenními, některé i s teratogenními účinky. 

PAU  jsou  součástí  průmyslových  produktů  a  to  nafty,  černouhelného  dehtu  a  jeho 

produktů  (asfaltu  a  jiných).  Do  prostředí  se  dostávají  převážně  z antropogenních 

spalovacích  procesů,  koksárenství,  zpracování  ropy,  z materiálů  v nichž  jsou  obsaženy, 

zplyňování a zkapalňování uhlí. Řadíme je mezi perzistentní organické polutanty. Vykazují 

perzistentní vlastnosti, jsou schopny bioakumulace, podléhají dálkovému transportu a váží 

se na pevné částice. Na půdní částice se sorbují převážně zástupci s vyšší molekulovou 

hmotností. [37]

8.2 Vlastnosti PAU
Tyto látky nenesou žádné heteroatomy ani substituenty. Čisté sloučeniny jsou barvy bílé 

nebo  nažloutlé  krystalické  pevné  látky.  Jsou  špatně  rozpustné  ve  vodě,  ale  snadno 

rozpustné v tucích a olejích. Fyzikální a chemické vlastnosti PAU (viz. tab. č. 3) se mění 

s molekulovou  hmotností.  Nárust  molekulové  hmotnosti  je  doprovázen  poklesem 

rozpustností ve vodě a tenzí par. Naopak je doprovázen vzrůstajícím bodem tání, bodem 

varu,  lipofilitou  i  rozdělovacím  koeficientem  oktanol/voda  (Kow).  PAU  s vyšší 

molekulovou  hmotností  se  vyznačují  extrémně  nízkou  těkavostí  a  rozpustností.  Mezi 

nesubstituované  PAU  řadíme  naftalen,  fluoren,  anthracen  a  fenantren.  Jsou  to  látky 

obsahující dva až tři kruhy s významnou akutní toxicitou pro mnoho různých organismů. 

Čtyři až sedm kruhů obsahují sloučeniny s vyšší molekulovou hmotností, nevykazující již 

takové vlastnosti. Spektrální vlastnosti PAU jsou ovlivněny jak povahou substituentu, tak 

jeho  polohou  na  polyaromatickém  jádře.  Tyto  aromatické  sloučeniny  vstupují  jak  do 

elektrofilních substitučních reakcí, tak i do reakcí s radikálovým mechanismem a adičních 

reakcí. Pravděpodobnost adičních reakcí se zvyšuje s počtem jader v důsledku vzrůstající 

stability vznikajících derivátů. [31]
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Tabulka č. 3: Přehled základních vlastností vybraných PAU [26]

Sloučenina

Molární 

hmotnost

(g/mol)

Bod 

varu 

(°C)

Bod 

tání 

(°C)

Log 

Koc

Log 

Kow

Rozpustnost 

ve vodě při

25 °C

(mg/l)

Henryho 

konstanta 

(Pa.m3/mol)

Naftalen 128,2 218 80,5 3,11 3,37 31 43,01

Acenaften 154,2 277,5 96,2 1,25 3,92 3,8 12,17

Fluoren 166,2 295 116 3,7 4,18 1,9 7,87

Fenanthren 178,2 339 101 4,36 4,57 1,18 3,24

Anthracen 178,2 340 216,2 4,27 4,54 0,045 3,96

Fluoranthen 202,3 375 111 4,62 5,22 0,26 1,037

Pyren 202,3 360 156 4,81 5,18 0,132 0,92

Benz(a)anth

racen
228,3 435 160 - 5,91 0,011 0,581

Chrysen 228,3 407 255 5,39 5,6 0,006 0,065

Benzo(b)flu

oranthen
252,3 481 168 - 5,8 0,002 -

Benzo(k)flu

oranthen
252,3 481 217 - 6 0,001 0,016

Benxo(a)pyr

en
252,3 495 175 5,6 6,04 0,004 0,046

Dibenzo(a,h

)anthracen
278,4 524 267 - - 0,0006 -

Benzo(g,h.i)

perylen
276,3 - 277 - 6,5 0,0003 0,075

Indeno(1,2,3

-cd)pyren
276,3 - 163,6 - - - -

Mezi prioritní zástupce PAU podle U.S. EPA řadíme tyto: naftalen, acenaftylen, acenaften, 

fluoren,  fenantren,  antracen,  fluoranten,  pyren,  benz(a)antracen,chrysen, 

benzo(b)fluoranten,  benzo(k)fluoranten,  benzo(a)pyren,  dibenzo(a,h)antracen, 

indeno(1,2,3-c,d)pyren a benzo(ghi)perylen. [31] 
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8.3 Biodegradace (PAU)

8.3.1 Významné druhy bakterií v procesu biodegradace PAU
Degradace PAU za pomocí  mikroorganismů může probíhat  dvěmi  způsoby.  Jedním ze 

způsobů je degradace v rámci kometabolismu, kde jsou PAU využívány jako jediný zdroj 

energie  a  uhlíku.  Druhým pak  degradace,  kde  dochází  k druhotné  degradaci  PAU  při 

rozkladu jiných sloučenin. Tyto sloučeniny slouží jako jediný zdroj energie a uhlíku pro 

mikroorganismy. V prvním případě dochází k úplnému rozkladu nízkomolekulárních PAU 

(PAU  obsahující  2-3  benzenová  jádra).  Tímto  způsobem  degradují  PAU  tyto 

mikroorganismy:  Aeromonas,  Alacaligenes,  Bacillus,  Beijerinckia,  Corynebacterie, 

cyanobacter,  Flavobacterium,  Micrococcus,  Mycobacterium,  Nocardia,  Pseudomonas, 

Rhodococcus a  Vibrio. V rámci kometabolismu také probíhá mikrobiální degradace PAU 

se čtyřmi  a více benzenovými jádry.  Takto byla  popsána degradace chrysenu a pyrenu 

pomocí  Rhodococcus  sp.,  degradace  fluoranthenu  pomocí  Pseudomonas  paucimobilis 

a Alcaligenes  denitrificans a  degradace  pomocí  Sphingomonas  paucimobilis a  to 

fluoranthenu,  benzo(a)anthracenu,  chrysenu,  benzo(a)pyrenu,  benzo(a)fluoranthenu 

a dibenzo(a)anthracenu). Také houba Phanerochaete chrysosporium je schopná degradovat 

fenantren, fluoren, fluoranten, antracen, pyren a benzo(a)pyren.

Nejen zmínění zástupci bakterií a některé aktinomycety,  ale také zástupci hub např. rod 

Saccharomyces,  Cunninghamella a půdní druhy bakterií  jako např. rod  Flavobacterium, 

Rhizobium jsou významní v procesu mikrobiální degradace PAU. [24] [27]

8.3.2 Metabolismus (PAU)
Míra biologického rozkladu PAU je velmi různorodá, závisí nejen na struktuře a fyzikálně-

chemických  parametrech  PAU,  ale  také  na  počtu  a  typu  biodegradabilních 

mikroorganismů. Přístupnost PAU k biodegradačním procesům je také ovlivněna počtem 

benzenových jader. Intenzivněji proces probíhá u PAU s dvěmi nebo třemi benzenovými 

jádry  než  u  PAU  s čtyřmi  nebo  pěti  benzenovými  jádry.  Také  molekulová  hmotnost 

doprovází  schopnost  biologického  rozkladu,  s rostoucími  hodnotami  klesá 

biodegradovatelnost. Je důležité, aby při tomto procesu došlo k úplnému rozkladu PAU na 

CO2 a  H2O.  Při  neúplném  rozkladu  vznikají  toxické,  mutagenní,  karcinogenní  nebo 

teratogenní  meziprodukty  např.  dihydrodiol,  fenoly,  oxidu  arenu  aj.  Počáteční  fáze 

aktivace a oxidace PAU je katalyzována enzymy oxigenázami. Mikroorganismy produkují 
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dva  typy  těchto  enzymů  a  to  monooxygenázu  a  dioxygenázu.  Počáteční  oxidace 

benzenových  jader  probíhá  nejdéle,  následující  procesy  probíhají  rychleji  s malou 

akumulací  meziproduktů.  Monooxigenázy jsou produkovány houbami,  váží  jeden  atom 

kyslíku na substrát.  Následně proběhne enzymatická adice vody za vzniku fenolu nebo 

trans-dihydrodiolu.  Dioxigenázy  produkují  některé  druhy  bakterií,  tyto  enzymy  jsou 

schopny vázat  dva  atomy kyslíku  na  substrát  za  vzniku  meziproduktu  cis-dihydrodiol. 

Následující biochemické reakce jsou doprovázeny vznikem několika produktů a to hlavně 

látkou s názvem katechol. Metabolity z předešlých procesů jsou degradovány pěti různými 

způsoby.  U  všech  těchto  způsobů  dochází  k štěpení  kruhového  jádra  za  vzniku  jedné 

z následujících  kyselin:  kyseliny  jantarové,  kyseliny  fumarové,  kyseliny  pyrohroznové, 

kyseliny  octové  nebo  acetaldehydu.  V konečné  fázi  jsou  tyto  produkty  využívány 

mikrobiální  buňkou k syntéze buněčných proteinů, kde dochází k uvolnění energie, CO2 

a H2O. [24] [25] [27]
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9 BIODEGRADACE POLYCHLOROVANÝCH BIFENYLŮ 
(PCB)

9.1 Charakteristika PCB
Polychlorované bifenyly řadíme mezi organické polutanty. Z důvodu charakteru proniknutí 

do  přírody  jsou  označovány  za  xenobiotika  (látky  se  vyskytující  v přírodě  z důvodu 

antropogenní činnosti). Tyto látky jsou charakteristické 1-10 atomů chloru umístěných na 

bifenylovém jádře. Výroba PCB byla zahájena již ve 30. letech minulého století. Ukončení 

výroby však trvalo od konce 70. let do druhé poloviny 80. let.  Samotný proces výroby 

spočíval v chloraci bifenylu za zvýšené teploty. Jako Katalyzátor reakce zde byly použity 

sole železa. V následujícím kroku procesu byla vzniklá směs neutralizována a destilována. 

Produkt byl rafinován za vzniku směsi chemických individuí odlišných ve stupni chlorace 

a umístěním substituentů. Samotný stupeň chlorace může být ovlivněn množstvím chloru 

vstupujícím do reakce.  Komerční směsi byly tvořeny ze 102 vzniklých izomerů.  Pouze 

tento počet izomerů vznikal ve větším množství z 209 možných izomerů. [26] [28]

9.2 Vlastnosti PCB
Podle stupně chlorace mohou být PCB bezbarvé nebo zabarvené do žluta. Podle skupenství 

je lze dělit na kapaliny (méněchlorované PCB) a pevné látky (vícechlorované PCB). Jsou 

to  látky málo  rozpustné  ve  vodě,  snadno pak  rozpustné  v organických rozpouštědlech, 

olejích a tucích. Rozpustnost PCB ve vodě kolísá od 50μg do 200μg na litr  při teplotě 

20 °C.  Disponují značnou hustotou, vysokou dielektrickou konstantou a nízkou tenzí par. 

Jsou  to  látky  silně  hydrofobní,  ohnivzdorné  s velkým  elektrickým  odporem.  Molární 

hmotnost těchto látek je rozdílná, vzrůstá od monochlorbifenylu s hodnotou 189g.mol-1 až 

po kachlorbifenyl s hodnotou 498,7g.mol-1. Teplota tání se pohybuje v rozmezí od 30 °C 

pro monochlorbifenyl   do 300 °C pro kachlorbifenyl.  Významné uplatnění  v průmyslu 

nalezly  díky  vysoké  odolnosti  vůči  působení  kyselin  a  zásad.  Nepodléhají  redukci  ani 

oxidaci,  v praxi s běžně používanými oxidačními činidly.  Vůči hydrolýze a alkoholýze 

vykazují téměř rezistentní vlastnosti. [26] [28]
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9.3 Biodegradace PCB

9.3.1 Významné druhy bakterií v procesu biodegradace PCB
Poprvé  se  objevily  odborné  práce  popisující  proces  mikrobiální  degradace  PCB 

v 70. letech minulého století. Popisovaly dva kmeny rodu Achrommobacter (Ahmed, 1973) 

se  schopností  degradovat  monochlorované  a  dichlorované  bifenyly  s maximálně  třemi 

atomy  chloru  v molekule.  Posléze  byly  objeveny  další  rody  bakterií  s biodegradačním 

potenciálem vůči PCB. V roce 1978 Furukawa a kol.  popsali kmeny rodu Acinetobacter  

a Alcaligenes využívající bifenyl a 4-chlorbifenyl jako zdroj uhlíku. Dále byly izolovány 

Bacillus,  Pseudomonas,  Streptococcus.  K průlomu  došlo  v 80.  letech,  kdy byl  objeven 

kmen schopen biodegradovat i hexa- a heptachlorbifenyly v anaerobním prostředí. V roce 

1984 se objevily studie o možnosti procesu biodegradace anaerobní cestou. [14] [28]

9.3.2 Metabolismus PCB
Degradace  PCB  za  pomocí  bakteriálních  kmenů,  schopných  metabolizovat  specifické 

kongenery, je omezena nízkou biodostupností. Samotný proces probíhá v aerobních nebo 

anaerobních  podmínkách.  Podle  těchto  podmínek  se  také  mechanismus  degradací 

významně  liší.  V anaerobních  podmínkách  dochází  k dechloraci  více  chlorovaných 

kongenerů v polohách  meta a  para. Tím dochází ke vzniku a kumulaci méně toxických 

ortho-chlorovaných  mono-,  di-,  a  trichlorbifenylů.  Aerobní  bakterie  méně  chlorované 

kongenery  využívají  jako  energetický  substrát,  kde  již  dochází  k  degradaci  bifenylové 

kostry  za  vzniku  chlorbenzoových  kyselin  a  5-C  chloralifatických  kyselin.  Úplná 

mineralizace tedy vyžaduje dvou sad genů. Bakteriální metabolismus PCB lze shrnout do 

tří základních drah: 14] [22] [28] 

1. Dochází  k metabolické  přeměně  bifenylu  a  kometabolizujících  PCB  na 

chlórbenzoáty a 5-C chloralifatické kyseliny

2. V druhé dráze jsou metabolizovány chlórbenzoáty

3. Do třetí dráhy řadíme bakterie dehalogenizující 5-C chloralifatické kyseliny 

(Tyto metabolické dráhy jsou provedeny zvlášť třemi různými bakteriemi.) 

Zatím co monochlorbifenyly slouží v aerobních podmínkách pro bakterie jako zdroj uhlíku 

a energie,  degradace  kongenerů  nesoucích  dva  a  více  atomů  chloru  probíhá  pomocí 

kometabolismu. Kometabolismem není mikrobiálním buňkám poskytována energie, proto 

zde  slouží  jako  energetický  substrát  bifenyl,  který  je  také  induktorem  degradačních 
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enzymů.  Zásadní  metabolickou  drahou  bifenylu  a  PCB  aerobní  biodegradace  je 

čtyřstupňový proces. Mluvíme zde o procesu za využití metabolismu půdních bakterií (viz. 

obrázek č. 4). [14] [22] [28] 

Obrázek č. 4: Metabolická dráha odbourávání PCB [37]

 Prvním  krokem  je  oxidace  v nesubstituovaných  polohách  2  a  3  (5,6)  méně 

chlorovaného  nebo  nechlorovaného  kruhu  pomocí  enzymu  bifenyl

1-2,3-dioxygenasa. (I)

 Následně dochází ke vzniku 2,3-dihydro-2,3-dihydroxybifenyl (II)

 2,3-dihydro-2,3-dihydroxybifenyl je dehydrogenován 

bifenyldihydrogendioldehydrogenásou na 2,3-dihydroxybifenyl (III)

 2,3-dihydroxibifenyl  podléhá  meta-štěpení  2,3dihydroxybifenyldioxygenasou  za 

vzniku hydroxyl-6-oxo-6-fenyl-2,4-hexadioenová kyselina (IV)

 Kyselina hydroxyl-6-oxo-6-fenyl-2,4-hexadioenová je specifická hydrolasa štěpena 

na benzoát (V) a 2-hydroxy-2,4-pentadienovou (VI)

Enzym bifenyl 1-2,3-dioxygenasa je velmi důležitý v procesu degradace PCB, z důvodu 

specifity  určující  pořadí  degradovatelnosti  kongenerů.  Na  základě  odbourávání 

31 kongenerů bakteriálními kmeny Alcaligenes Y42 a Acinetobacter P6 stanovil Furukawa 

pět  základních  principů degradace  PCB odvozených ze vztahu mezi  strukturou daných 

kongenerů a jejich biodegradabilitou. [28]

Pět základních principů: [14] [22] [28] 
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 Se stoupajícím stupněm chlorace klesá biodegradabilita

 Rezistenci k biotransformaci zvyšují dva atomy chloru v polohách ortho

 Kongenery s nesubstituovaným kruhem jsou transformovány rychleji než 

kongenery se substitucí na obou kruzích

 -tetra a pentachlorbifenyly jsou přístupnější transformaci mnohem lépe, když jeden 

z kruhů je substituován v polohách 2 a 3

 Na méně substituovaném kruhu obvykle probíhá iniciační oxidace 
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10 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – BIODEGRADACE VZORKŮ 
SEDIMENTŮ ODEBRANÝCH Z ČERNÉHO PŘÍKOPU 

10.1 Charakteristika odběrových míst
Tato umělá vodotoč vznikla na území města Ostrava v roce 1952 za účelem odvodnění 

staveniště koksovny Jan Šverma v Mariánských Horách. Příkop plnil také požadavek na 

zaústění odpadních vod tehdy budované Ústřední čistírny odpadních vod města Ostravy 

v Přívoze a z okolního průmyslu. Černý příkop má souběžný průtok s korytem řeky Odry, 

odpadní vody jím jsou odváděny pod místy odběru užitkové vody. Tyto odběrové místa se 

nacházejí pod jezy ve Lhotce a v Přívoze. Dnes slouží tato umělá vodotoč k odvodnění 

průmyslového areálu komplexu závodů MCHZ a.s., OKK a.s.-KJŠ, OKD. Do ní je zaústěn 

odpad  z ÚČOV  Ostrava-Přívoz.  Jedná  se  o  recipient  odpadních  vod,  který  je  sváděn 

Černým příkopem pod hlavní odběry vody pro průmysl na řece Odře. Pro biodegradaci 

a stanovení organických polutantů byl proveden odběr (viz. obrázek. č. 5-7) dvou vzorků 

sedimentů  z Černého  příkopu.  Odběr  prvního  vzorku  byl  proveden  u  výpustně,  druhý 

vzorek byl odebrán 200 metrů od výpustě.

Obrázek č. 5: Černý příkop – místo odběru
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Obrázek č. 6: Odběr vzorku sedimentu z Černého příkopu

Obrázek č. 7: Černý příkop – výpusť

10.2 Mineralogicko-petrografický rozbor
Mineralogické  složení  bylo  zjištěno  z průměrného  vzorku  sedimentů  Černého  příkopu, 

pomocí  RTG-difrakční  analýzy.  Měření  výsledku  bylo  provedeno  v automatizovaném 

difraktometru URD-6 v laboratoři Institutu geologického inženýrství na VŠB – TUO. Ve 

vzorku byly zjištěny různé fáze a to tyto:  ankerit,  chlorid a kaolinit.  Dále byl přítomen 

muskovit, ortoklas, plagioklas, albit a křemen.
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Tabulka č. 4: Obsah organických polutantů v sušině sedimentu z Černého příkopu 
(mg.kg-1 sušiny)

Benzen BTEX EOX NEL Tetrachloreten Trichloreten PAU(15) PCB(6)

3.58 8.722 14.4 2880 0.76 1.06 541 0.644

Tabulka č. 5: Průměrné hodnoty sledovaných parametrů u vypouštěných odpadních vod 
za rok 2007

Zdroj

BSK5 CHSK NL RAS N-NH4+ Nanorg Pcelk

(mg.l-1)

OKD Koksovna J.Šverma 7.1 31.6 17.2 340 2.3 5.3 0.4

ÚČOV Ostrava 11.3 33.5 13.7 503 6.7 8.1 0.6

10.3 První fáze – Flotační experiment
Flotační  experimenty  odebraných  vzorků  kalu  z Černého  příkopu  byly  realizovány 

v laboratořích  Institutu  environmentálního  inženýrství  VŠB-TU  Ostrava,  na  flotačním 

přístroji VRF-1, výrobku RD Příbram s účinným objemem cely 1 litr, za těchto podmínek:

- Zahuštění: 150 g.l-1

- Použitá flotační činidla: Montanol 551, Montanol 508

- Dávka flotačních činidel: 500 g.t-1

- Agitace rmutu sběračem: 2 min

- Flotační čas: 10 min

Po ukončení doby flotace byly flotační produkty (koncentrát i odpad) zfiltrovány, vysušeny 

a  podrobeny  chemickým  analýzám  na  PAU,  PCB  a  NEL,  které  byly  realizovány 

v laboratořích  VÚHU, a.s.  Most.  Provedená  chemická  analýza  prokázala  výskyt  všech 

testovaných skupin polutantů. Výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 6, 7. 

Tabulka č. 6: Flotace 1 odběrového místa s použitím flotačního činidla Montanol 508

Produkt
Výnos

Obsah Výtěžnost

PAU ΣPCB NEL PAU ΣPCB NEL

% mg/kg %

K5 67,00 3223,34 0,332 498 86,13 90,42 77,24

O5 33,00 946,36 0,073 298 13,87 9,58 22,76

P 100 2507,33 0,246 432 100,00 100,00 100,00

K- koncentrát, O-odpad, P- přívod
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Tabulka č. 7: Flotace 2. odběrového místa s použitím flotačního činidla Montanol 551

Produkt
Výnos

Obsah Výtěžnost

PAU ΣPCB NEL PAU ΣPCB NEL

% mg/kg %

K10 55,40 1345,11 0,731 499 85,41 81,30 91,21

O10 44,60 648,71 0,249 148 14,59 18,70 8,79

P 100 702,37 0,401 244 100,00 100,00 100,00

K- koncentrát, O-odpad, P- přívod

10.4  Druhá  fáze  –  Adaptace  vybraných  kultur  bakterií 
Pseudomonas putida a Rhodococcus sp.

Před samotnou adaptací vybraných bakterie  Pseudomonas putida a  Rhodococcus sp. pro 

proces  biodegradace  se  musely  tyto  bakterie  vykultivovat.  Kultivace  proběhla 

v laboratorních podmínkách laboratoře VŠB-TUO Ostrava na tuhých agarech: LB agar, B1 

a B8. Kultivace zvolených bakteriálních kultur na LB agaru byla pozitivní, na agaru B8 byl 

nárust  nedostatečný.  Agar  B1  se  ukázal  jako  nevhodný  z důvodu  negativního  nárůstu 

bakterií. Kultivace bakteriálního kmene Pseudomonas putida (viz. obrázek č. 8) probíhala 

24 hodin. U kmene Rhodococcus sp. (viz. obrázek č. 9) kultivace trvala přibližně 48 hodin. 

Následně tyto kultury byly přeočkovány do tekutých médií LB bujonu (viz. obrázek č. 10), 

kde kultivace probíhala 24 hodin. 

Takto vykultivované  bakterie  byly dále  adaptovány na produktech flotace (viz.  tabulka 

č. 8). Pro adaptaci bylo použito:

- Produkty flotace (K5, O5, K10, O10)  

- LB bujon

- Kultury bakterie Pseudomonas putida a Rhodococcus sp.
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Tabulka č. 8: Adaptace bakteriálních kultur

Ředění (%)
Médium + produkt 

flotace
Poměr (M + vz)

0% 250ml 100+0

5% 237,5ml + 12,5ml 95+5

10% 225ml + 25ml 90+10

25% 187,5ml + 62,5ml 75+25

50% 125ml + 125ml 50+50

75% 62,5ml + 187,5ml 25+75

100% 0ml + 250ml 0+100

Obrázek č. 8: Nárust - Pseudomonas putida na LB agaru

Obrázek č. 9: Nárust -  Rhodococcus sp. na LB agaru

Obrázek č. 10: Ukázka kultivace -  Rhodococcus sp. a Pseudomonas putida na tekutých bujonech

V průběhu  adaptace  byly  odebírány  výluhy  potřebné  k analýze  na  přítomnost 

anorganických látek metodou Atomové absorpční spektrometrie - typ AA280 FS (AAS). 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 9, 10.
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Tabulka č. 9: Výsledky analýz z adaptace

Ředění Bakterie Zn Ni

10% Ps 0,435 0,086

Rh 0,329 0,078

25% Ps 0,679 0,187

Rh 0,606 0,108

50% Ps 0,287 0,29

Rh 0,079 0,274

75% Ps 0,239 <0,01

Rh 0,073 0,171

Vzorek 2 0,143 0,322

Slepý vzorek 0,017 0,086

Tabulka č. 10: Výsledky analýz z adaptace po 5 dnech

Ředění Bakterie Zn Ni

10% Ps 0,113 0,147

Rh 0,202 0,132

25% Ps 0,265 0,171

Rh 0,401 0,128

50% Ps 0,136 <0,01

Rh 0,128 0,178

75% Ps 0,115 0,213

Rh 0,05 0,085

Vzorek 2 0,143 0,322

Slepý vzorek 0,017 0,086
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10.5 Třetí fáze – Zahájení a průběh biodegradace flotačních 
produktů vzorků sedimentů

Produkty flotace označeny jako K5, O5, K10, O10 byly 18. 2. 2011 v laboratoři VŠB-TUO 

Ostrava smíchány spolu s LB bujonem a bakteriemi v přesně daném množství (viz. tabulka 

č. 11, 12). Tímto byla zahájena biodegradace celkem v osmi nádobách (viz. obrázek č. 11). 

Při nasazení vzorků i během procesu byly zachovány optimální podmínky pro růst bakterií. 

Celý proces byl ponechán aktivní jeden měsíc. Během této doby byly vždy po uplynutí 

jednoho týdne z každé nádoby odebrány, následně přefiltrovány a vysušeny vzorky (viz. 

obrázek  č.  12,  13).  Každý  z těchto  vzorků  o  hmotnosti  10  g  byl  podroben  chemické 

analýze  na  PAU,  PCB  a  NEL  v Centru  Nanotechnologií  při  VŠB-TUO.  Chemické 

analýzy  byly  provedeny  metodou  plynové  chromatografie  (GLC  Gas  Liquid 

Chromatography).

Tabulka č. 11: Množství komponentů pro biologické loužení daného vzorku sedimentu

Produkt flotace LB bujon/ml
Množství 
produktu 
flotace /g

Pseudomonas 
putida/ ml

K5 237,5 47,50 47,50
O5 112,15 22,43 22,43
K10 287,5 57,5 57,5
O10 341,3 68,3 68,3

Tabulka č. 12: Množství komponentů pro biologické loužení daného vzorku sedimentu

Produkt flotace LB bujon/ml
Množství 
produktu 
flotace /g

Rhodococcus 
sp./ ml

K5 237,5 47,50 47,50
O5 112,15 22,43 22,43
K10 287,5 57,5 57,5
O10 341,3 68,3 68,3
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Obrázek č. 11:  Nasazené vzorky flotačních produktů v procesu biodegradace

Obrázek č. 12: Filtrace odebraného vzorku v průběhu procesu biodegradace

Obrázek č. 13: Odebraný vzorek během procesu biodegradace – stav po vysušení
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10.6 Ukončení  procesu  biodegradace  flotačních  produktů 
sedimentů Černého příkopu a zhodnocení výsledků

Proces  biodegradace  byl  ukončen  po  odebrání  posledních  vzorků  čtvrtý  týden

dne 25. 3. 2011. Po té byly odeslány k chemické analýze. Výsledné hodnoty těchto analýz 

jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 13 – 23.

Tabulka č. 13: Výsledné hodnoty analýzy vzorku K5 (Pseudomonas putida) po procesu 
biodegradace. (mg/kg)

(mg/kg) Vstup 7 dní 14 dní 21 dní 28 dní

PAU 3223,34 3005,1 2664,73 1507,41 1150,9

PCB 0,332 0,283 0,229 0,177 0,132

C10-C40 498 373,2 309,2 179,6 145,3

Chemická analýza u vzorku flotačního produktu K5 ukázala, že v průběhu biodegradace 

pomocí bakterie  Pseudomonas putida došlo k odbourání všech testovaných organických 

polutantů  až  o  64%  PAU,  60%  PCB a  71% C10-C40.  Aktivitu  bakterie  P. putida 

degradovat PAU, PCB a C10-C40 v průběhu celého procesu a klesající hodnoty polutantů 

lze pozorovat v následujících grafech.

Graf č. 1: Křivka průběhu biodegradace PAU ve vzorku K5 (Pseudomonas putida)
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Graf č. 2: Křivka průběhu biodegradace PCB ve vzorku K5 (Pseudomonas putida)

Graf č. 3: Křivka průběhu biodegradace C10-C40 ve vzorku K5 (Pseudomonas putida)

Tabulka č. 14: Výsledné hodnoty analýzy vzorku K5 (Rhodococcus sp.) po procesu 
biodegradace. (mg/kg)

(mg/kg) Vstup 7 dní 14 dní 21 dní 28 dní

PAU 3223,34 2861,1 2003,7 1499,2 994,1

PCB 0,332 0,281 0,211 0,146 0,12

C10-C40 498 400,5 297,8 165,5 114,9

Chemická analýza u vzorku flotačního produktu K5 ukázala, že v průběhu biodegradace 

pomocí  bakterie  Rhodococcus  sp.  došlo  k  odbourání  všech  testovaných  organických 

polutantů PAU, PCB a C10-C40. V porovnání s degradací K5 pomocí Pseudomonas putida 

byl  Rhodococcus  sp. v procesu  aktivnější.  Došlo  zde  k vyššímu  poklesu  organických 

polutantů až o 64% PAU, 60% PCB a 71% C10-C40. Aktivitu bakterie  Rhodococcus sp. 
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degradovat PAU, PCB a C10-C40 v průběhu celého procesu a klesající hodnoty polutantů 

lze pozorovat v následujících grafech.

Graf č. 4: Křivka průběhu biodegradace PAU ve vzorku K5 (Rhodococcus sp.)

Graf č. 5: Křivka průběhu biodegradace PCB ve vzorku K5 (Rhodococcus sp.)

Graf č. 6: Křivka průběhu biodegradace C10-C40 ve vzorku K5 (Rhodococcus sp.)

2011 44



Bc. Sylva Váňová: Biodegradace sedimentů Černého příkopu

Tabulka č. 15: Výsledné hodnoty analýzy vzorku O5 (Pseudomonas putida) po procesu 
biodegradace. (mg/kg)

(mg/kg) Vstup 7 dní 14 dní 21 dní 28 dní

PAU 946,36 721,8 580,4 299,3 193,2

PCB 0,073 0,06 0,049 0,037 0,021

C10-C40 298 243,6 176,9 105,5 61,9

Chemická analýza u vzorku flotačního produktu O5 ukázala, že v průběhu biodegradace 

pomocí bakterie  Pseudomonas putida došlo k odbourání všech testovaných organických 

polutantů  PAU,  PCB a  C10-C40.  K nejvýznamnějšímu poklesu zde došlo  u PAU a to 

o celých  80%,  u  polutantů  PCB  byl  71%  úbytek a  u C10-C40 79% úbytek.  Aktivitu 

bakterie Pseudomonas putida degradovat PAU, PCB a C10-C40 v průběhu celého procesu 

a klesající hodnoty polutantů lze pozorovat v následujících grafech.

Graf č. 7: Křivka průběhu biodegradace PAU ve vzorku O5 (Pseudomonas putida)

Graf č. 8: Křivka průběhu biodegradace PCB ve vzorku O5 (Pseudomonas putida)
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Graf č. 9: Křivka průběhu biodegradace C10-C40 ve vzorku O5 (Pseudomonas putida)

Tabulka č. 16: Výsledné hodnoty analýzy vzorku O5 (Rhodococcus sp.) po procesu 
biodegradace. (mg/kg)

(mg/kg) Vstup 7 dní 14 dní 21 dní 28 dní

PAU 946,36 615,6 391,1 244,8 133,2

PCB 0,073 0,051 0,035 0,029 0,014

C10-C40 298 213,6 150,7 97,6 48

Chemická analýza u vzorku flotačního produktu O5 ukázala, že v průběhu biodegradace 

pomocí  bakterie  Rhodococcus  sp. došlo  k  odbourání  všech  testovaných  organických 

polutantů  PAU,  PCB a  C10-C40.  K nejvýznamnějšímu poklesu zde došlo  u PAU a to 

o celých  86%,  u  polutantů  PCB  byl  81%  úbytek a  u C10-C40 84%  úbytek.  Proces 

degradace vzorku O5 pomocí  Rhodococcus sp měl vyšší úspěšnost u všech testovaných 

polutantů  než  u  degradace  O5  pomocí  Pseudomonas  putida. Aktivitu  bakterie 

Rhodococcus sp.  degradovat PAU,  PCB a  C10-C40 v průběhu celého procesu a klesající 

hodnoty polutantů lze pozorovat v následujících grafech.
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Graf č. 10: Křivka průběhu biodegradace PAU ve vzorku O5 (Rhodococcus sp.)

Graf č. 11: Křivka průběhu biodegradace  PCB ve vzorku O5 (Rhodococcus sp.)

Graf č. 12: Křivka průběhu biodegradace C10-C40 ve vzorku O5 (Rhodococcus sp.)
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Tabulka č. 17: Výsledné hodnoty analýzy vzorku K10 (Pseudomonas putida) po procesu 
biodegradace. (mg/kg)

(mg/kg) Vstup 7 dní 14 dní 21 dní 28 dní

PAU 1345,11 874,61 560,19 399,25 306,17

PCB 0,731 0,616 0,527 0,475 0,401

C10-C40 499 400 297,2 180,4 136,9

Chemická analýza u vzorku flotačního produktu K10 ukázala, že v průběhu biodegradace 

pomocí bakterie  Pseudomonas putida došlo k odbourání všech testovaných organických 

polutantů PAU, PCB a C10-C40. U PCB došlo k celkovému poklesu jen o 45%. U PAU 

byl naměřen 77% úbytek a u C10-C40 73% úbytek. Aktivitu bakterie  Pseudomonas putida 

degradovat PAU,  PCB a C10-C40 v průběhu celého procesu a klesající hodnoty polutantů 

lze pozorovat v následujících grafech.

Graf č. 13: Křivka průběhu biodegradace PAU ve vzorku K10 (Pseudomonas putida)

Graf č. 14: Křivka průběhu biodegradace PCB ve vzorku K10 (Pseudomonas putida)
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Graf č. 15: Křivka průběhu biodegradace C10-C40 ve vzorku K10 (Pseudomonas putida)

Tabulka č. 18: Výsledné hodnoty analýzy vzorku K10 (Rhodococcus sp..) po procesu 
biodegradace. (mg/kg)

(mg/kg) Vstup 7 dní 14 dní 21 dní 28 dní

PAU 1345,11 941,3 600,75 309,16 250,5

PCB 0,731 0,678 0,5 0,391 0,302

C10-C40 499 416 352 191 118

Chemická analýza u vzorku flotačního produktu K10 ukázala, že v průběhu biodegradace 

pomocí  bakterie  Rhodococcus  sp. došlo  k odbourání  všech  testovaných  organických 

polutantů PAU,  PCB a  C10-C40. U  PCB došlo k celkovému poklesu o 59%. Výsledek 

degradace PCB pomocí Rhodococcus sp. je v porovnání s aktivitou Pseudomonas putida 

vyšší.  U  PAU  byl  naměřen  81%  úbytek  a  u  C10-C40  76%  úbytek.  Aktivitu  bakterie 

Rhodococcus sp. degradovat PAU,  PCB a  C10-C40  v průběhu celého procesu a klesající 

hodnoty polutantů lze pozorovat v následujících grafech.

Graf č. 16: Křivka průběhu biodegradace PAU ve vzorku K10 (Rhodococcus sp.)
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Graf č. 17: Křivka průběhu biodegradace PCB ve vzorku K10 (Rhodococcus sp.)

Graf č. 18: Křivka průběhu biodegradace C10-C40 ve vzorku K10 (Rhodococcus sp.)

Tabulka č. 19: Výsledné hodnoty analýzy vzorku O10 (Pseudomonas putida) po procesu 
biodegradace. (mg/kg)

(mg/kg) Vstup 7 dní 14 dní 21 dní 28 dní

PAU 648,71 498,26 309,45 120,3 90,7

PCB 0,249 0,203 0,178 0,114 0,091

C10-C40 148 115 72,4 41,7 19,5

Chemická analýza u vzorku flotačního produktu O10 ukázala, že v průběhu biodegradace 

pomocí bakterie  Pseudomonas putida došlo k odbourání všech testovaných organických 

polutantů PAU,  PCB a  C10-C40. U  PCB došlo k naměření nejnižšího úbytku ze všech 

testovaných polutantů a to 64% úbytek. Celkový pokles PAU byl 86% a C10-C40  byl 87%. 

Aktivitu bakterie Pseudomonas putida degradovat PAU, PCB a C10-C40 v průběhu celého 

procesu a klesající hodnoty polutantů lze pozorovat v následujících grafech.
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Graf č. 19: Křivka průběhu biodegradace PAU ve vzorku O10 (Pseudomonas putida)

Graf č. 20: Křivka průběhu biodegradace PCB ve vzorku O10 (Pseudomonas putida)

Graf č. 21: Křivka průběhu biodegradace C10-C40 ve vzorku O10 (Pseudomonas putida)
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Tabulka č. 20: Výsledné hodnoty analýzy vzorku O10 (Rhodococcus sp..) po procesu 
biodegradace. (mg/kg)

(mg/kg) Vstup 7 dní 14 dní 21 dní 28 dní

PAU 648,71 527,16 306,99 117,16 62,8

PCB 0,249 0,196 0,164 0,101 0,082

C10-C40 148 107 63 35 13

Chemická analýza u vzorku flotačního produktu O10 ukázala, že v průběhu biodegradace 

pomocí  bakterie  Rhodococcus  sp. došlo  k odbourání  všech  testovaných  organických 

polutantů PAU, PCB a C10-C40. U PCB došlo k naměření úbytku ze všech testovaných 

polutantů nejnižší a to 67% úbytek. Hodnoty poklesu u PAU dosáhly 90% a u C10-C40 91%. 

I zde u tohoto vzorku O10 došlo k lepším výsledkům u degradace za pomocí Rhodococcus  

sp. než za pomocí  Pseudomonas putida.  Aktivitu  bakterie  Rhodococcus  sp. degradovat 

PAU,  PCB  a  C10-C40 v průběhu  celého  procesu  a  klesající  hodnoty  polutantů  lze 

pozorovat v následujících grafech.

Graf č. 22: Křivka průběhu biodegradace PAU ve vzorku O10 (Rhodococcus sp.)
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Graf č. 23: Křivka průběhu biodegradace PCB ve vzorku O10 (Rhodococcus sp.)

Graf č. 24: Křivka průběhu biodegradace C10-C40 ve vzorku O10 (Rhodococcus sp.)

10.6.1 Zhodnocení celkového stavu všech výsledků degradace PAU, PCB a C10-C40

Při zhodnocení vstupních hodnot a výsledků degradačních procesů PAU (viz. tabulka č. 

21) je zřejmé, že u všech testovaných vzorků sedimentů došlo k degradaci těchto polutantů 

nad 60% z celkového množství. Při využití metabolických drah bakterie Rhodococcus sp. 

Bylo  dosaženo  vyšších  výsledků  úbytků  u  všech  vzorků  než  u  degradací  s použitím 

bakterie  Pseudomonas putida.  Výjimkou  zde  je  vzorek K5,  kde jsou tyto  procentuální 

hodnoty úbytku v obou případech stejné. Celkový stav degradace pro PAU je znázorněn 

v následujícím grafu č. 25.
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Tabulka č. 21: Srovnání výsledných hodnot PAU

Vstup 7 dní 14 dní 21 dní 28 dní

Obsah 
PAU po 
procesu 

(%)

Bakterie

K5 Ps 3223,3
4 3005,1 2664,73 1507,41 1150,9 36 Pseudomonas 

putida

O5 Ps 946,36 721,8 580,4 299,3 193,2 20 Pseudomonas 
putida

K5 Rh 3223,3
4 2861,1 2003,7 1499,2 994,1 36 Rhodococcus 

sp.

O5 Rh 946,36 615,6 391,1 244,8 133,2 14 Rhodococcus 
sp.

K10 Ps 1345,1
1 874,61 560,19 399,25 306,17 23 Pseudomonas 

putida

O10 Ps 648,71 498,26 309,45 120,3 90,7 14 Pseudomonas 
putida

K10 Rh 1345,1
1 941,3 600,75 309,16 250,5 19 Rhodococcus 

sp.

O10 Rh 648,71 527,16 306,99 117,16 62,8 10 Rhodococcus 
sp.

Graf č. 25: Srovnání naměřených hodnot PAU v průběhu biodegradace všech flotačních 
produktů
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Při zhodnocení vstupních hodnot a výsledků degradačních procesů PCB (viz. tabulka č. 

22)  je  zřejmé,  že  u všech  testovaných  vzorků  sedimentů  došlo  ve  všech  případech 

k degradaci těchto polutantů nad 44% z celkového množství. Rozsah hodnot úbytku se u 

PCB pohybuje  v širokém rozmezí  od 45% naměřených u vzorku K10 (degradace  – 

Pseudomonas putida) až po 81% naměřených u vzorku O5 (degradace –  Rhodococcus  

sp.).  Při  využití  metabolických  drah  bakterie  Rhodococcus  sp.  se  dosáhlo  vyšších 

výsledků  úbytků  u  všech  vzorků  než  u  degradací  s použitím  bakterie  Pseudomonas 

putida. Výjimkou zde je vzorek K5, kde jsou tyto procentuální hodnoty úbytku v obou 

případech stejné. Celkový stav degradace PCB je znázorněn v následujícím grafu č. 26.

Tabulka č. 22: Srovnání výsledných hodnot PCB

Vstup 7 dní 14 
dní 21 dní 28 dní

Obsah 
PCB po 
procesu 

(%)

Bakterie

K5 Ps 0,332 0,283 0,229 0,177 0,132 40 Pseudomonas 
putida

O5 Ps 0,073 0,06 0,049 0,037 0,021 29 Pseudomonas 
putida

K5 Rh 0,332 0,281 0,211 0,146 0,12 40 Rhodococcus sp.

O5 Rh 0,073 0,051 0,035 0,029 0,014 19 Rhodococcus sp.

K10 Ps 0,731 0,616 0,527 0,475 0,401 55 Pseudomonas 
putida

O10 Ps 0,249 0,203 0,178 0,114 0,091 36 Pseudomonas 
putida

K10 
Rh 0,731 0,678 0,5 0,391 0,302 41 Rhodococcus sp.

O10 
Rh 0,249 0,196 0,164 0,101 0,082 33 Rhodococcus sp.
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Graf č. 26: Srovnání naměřených hodnot PCB v průběhu biodegradace všech 
flotačních produktů

Při zhodnocení vstupních hodnot a výsledků degradacních procesů C10-C40 (viz. tabulka č. 

23)  je  zřejmé,  že  u všech  testovaných  vzorků  sedimentů  došlo  ve  všech  případech 

k degradaci  těchto polutantů  nad 70% z celkového množství.  Při  využití  metabolických 

drah bakterie Rhodococcus sp. se dosáhlo vyšších výsledků úbytků u všech vzorků než u 

degradací s použitím bakterie Pseudomonas putida. Výjimkou zde je vzorek K5, kde jsou 

tyto procentuální hodnoty úbytku v obou případech stejné. Celkový stav degradace pro C10-

C40 je znázorněn v následujícím grafu č. 27.

2011 56



Bc. Sylva Váňová: Biodegradace sedimentů Černého příkopu

Tabulka č. 23: Srovnání výsledných hodnot C10-C40

Vstup 7 dní 14 dní 21 dní 28 dní

Obsah 
PCB po 
procesu 

(%)

Bakterie

K5 Ps 498 373,2 309,2 179,6 145,3 29 Pseudomonas putida

O5 Ps 298 243,6 176,9 105,5 61,9 21 Pseudomonas putida

K5 Rh 498 400,5 297,8 165,5 114,9 29 Rhodococcus sp.

O5 Rh 298 213,6 150,7 97,6 48 16 Rhodococcus sp.

K10 Ps 499 400 297,2 180,4 136,9 27 Pseudomonas putida

O10 Ps 148 115 72,4 41,7 19,5 13 Pseudomonas putida

K10 
Rh 499 416 352 191 118 24 Rhodococcus sp.

O10 
Rh 148 107 63 35 13 9 Rhodococcus sp.

Graf č. 27: Srovnání naměřených hodnot C10-C40 v průběhu biodegradace všech 
flotačních produktů
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11 ZÁVĚR

V této práci jsem nastínila problematiku bioloužení anorganických látek jenž jsou nedílnou 

součástí  sedimentů.  Hlavní  náplní  však  byla  problematika  znečištění  sedimentů 

organickými  polutanty,  mikroorganismy  a  metabolické  dráhy  pro  jejich  odstranění. 

Zaměřila  jsem  se  převážně  na  jedny  z nejzávažnějších  skupin  polutantů  a  to

NEL (C10-C40),  PAU  a  PCB.  U  těchto  zástupců  jsem  uvedla  základní  charakteristiku, 

nejdůležitější  vlastností  a  mikroorganismy,  jenž  jsou  schopny  tyto  látky  degradovat. 

Konkrétně zde byly popsány bakterie  Pseudomonas putida a  Rhodococcus sp., které také 

byly,  díky  svému  metabolismu,  využity  pro  degradaci  sedimentů  Černého  příkopu 

v Ostravě.  Náplní  experimentální  částí  této  práce  bylo  tedy  podrobit  vzorky flotačních 

produktů ze sedimentů z Černého příkopu následné biodegradaci po dobu jednoho měsíce. 

Jako  vhodné  bakteriální  kmeny  zde  byly  použity  již  výše  uvedené  P.  putida a 

Rhodococcus sp. Během celého procesu byly odebrány celkem 4 vzorky z každé nasazené 

nádoby pro  stanovení  NEL,  PAU a  PCB.  Chemická  analýza,  které  byly  tyto  vzorky 

podrobeny,  ukázala  snížení  obsahu  všech  testovaných  skupin  polutantů.   Podle 

naměřených  výsledků  bylo  zjištěno,  že  během  celého  procesu  vykazovala  bakterie 

Rhodococcus sp. vyšší metabolickou aktivitu než  Pseudomonas putida. Nejnižší aktivita 

úbytku  vůči  ostatním  testovaným  skupinám  byly  naměřeny  u  PCB  a  to  ve  všech  4 

odběrech a vzorcích. U polutantů PAU hodnota úbytku neklesla pod 60% úbytek, u NEL 

neklesla  pod 70% v obou případech  použitých  bakterií.  U vzorků flotačních  produktů 

označených jako K10, O10, kde byly při vstupu vyšší hodnoty PCB než hodnot vstupu u 

K5, O5, došlo v případě těchto polutantů k celkově nižším úbytkům. Stejnou závislost lze 

pozorovat  také  u  hodnot  úbytku  PAU a  to  vždy v obou případech použitých  bakterií. 

Charakter  výsledných  hodnot  poukazuje  na  úspěšnost  procesu  a  naznačuje,  že  použití 

biodegradačního procesu s využitím uvedených bakterií by byl vhodnou alternativou při 

dekontaminaci sedimentů.
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