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Anotace 

Předložená práce popisuje biotechnologický potenciál bakteriálního rodu 

Pseudomonas. V první části práce je podrobně vysvětlena taxonomie tohoto druhu a také 

morfologické, fyziologické i genetické charakteristiky. Další část obsahuje přehled 

nejvýznamnějších zástupců tohoto bakteriálního rodu a jejich vlastnosti. V experimentální 

části je testována účinnost antibiotických disků, které byly předpřipraveny pro 

grampozitivní a gramnegativní bakterie, na bakteriálního zástupce gramnegativního rodu 

Pseudomonas. Poslední část práce je věnována biotechnologickému využití tohoto 

bakteriálního rodu se zaměřením na biodegradace organických polutantů. 

Klíčová slova: 

Pseudomonas, horizontální přenos genů, plazmidy, metabolizmus, rezistence na 

antibiotika, environmentální biotechnologie, biodegradace, organické polutanty, těžké 

kovy. 

  



 

 

Summary 

The presented work describes the biotechnological potential of the bacterial genus 

Pseudomonas. The first part explains in detail the taxonomy of this species, as well as 

morphological, physiological and genetic characteristics. The next section contains an 

overview of the most important representatives of this bacterial genus and their features. 

The effectiveness of antibiotic discs, which were prearranged for grampositive and 

gramnegative bacteria, was tested on the representative of gramnegative genus 

Pseudomonas during the experimental part. The last part of this bachelor paper is devoted 

to biotechnological use of this bacterial genus with a focus on the biodegradation of 

organic pollutants. 

Key words: 

Pseudomonas, horizontal gene transfer, plasmids, metabolism, antibiotic resistance, 

environmental biotechnology, biodegradation, organics pollutants, heavy metals. 
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Seznam použitých zkratek 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

C + G cytosin + guanin 

PBH poly-β-hydroxybutyrát 

MPA masopeptonový agar 

ATP adenosintrifosfát 

ADP adenosindifosfát 

F-faktor fertilitní faktor 

ATB antibiotikum, antibiotika, antibiotikový 

PAU polycyklické aromatické uhlovodíky 

BTEX benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny 

acetyl-koA acetyl koenzym A 

PCB  polychlorované bifenyly 

HOPDA kyselina 2-hydroxy-6-oxo-6-fenylhexa-2,4-dienová 

POP perzistentní organické polutanty 
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1 Úvod a cíl práce 

Velký průmyslový pokrok probíhající v 18. a 19. století a známý jako Průmyslová 

revoluce s sebou přinesl kromě obrovských pokroků v průmyslu, zemědělství a dopravě 

také spoustu zátěží životního prostředí. Zde hraje významnou roli uhlí a také ropa, která se 

začala masově těžit a zpracovávat ve 2. polovině 19. století. Od té doby našly ropné 

produkty uplatnění ve všech odvětvích lidské činnosti. S tímto pokrokem je také 

samozřejmě nutně spojeno znečištění životního prostředí a tím narušení jeho přirozené 

fauny a flóry, což negativně ovlivňuje všechny stupně potravního řetězce, na jehož vrcholu 

stojíme my, lidé. Ne všechny ropné produkty byly používány s rozvahou a předvídavostí, 

jak je tomu u polychlorovaných bifenylů, jejichž negativní vlastnosti byly zjištěny až po 

několika desítkách let používání. Je tedy jen logické hledat možná řešení a způsoby 

odstraňování polutantů z prostředí, které vznikají v různých průmyslových odvětvích, 

zejména v ropném průmyslu. 

Svou práci jsem zaměřila na způsob přirozeného odstraňování organických polutantů 

a těžkých kovů z životního prostředí prostřednictvím biodegradace pomocí 

mikroorganizmů, v našem případě pomocí bakterií rodu Pseudomonas. Cílem práce je 

seznámit s vlastnostmi a charakteristikou této skupiny bakterií a zejména s jejich 

biodegradačním potenciálem. Jedná se o velmi zajímavý bakteriální rod, který odstraňuje 

nejrůznější organické polutanty z životního prostředí díky své schopnosti využít tyto látky 

jako jediný zdroj uhlíku a energie. Nezanedbatelná je také úloha při odstraňování těžkých 

kovů z životního prostředí či při odbourávání jejich toxických vlastností. Práce má 

poskytnout ucelený náhled na problematiku metabolizmu organických polutantů těchto 

bakterií i na to, jak tyto schopnosti metabolizmu bakterie získávají. Jsou zde také zahrnuty 

negativní vlastnosti některých druhů bakterií tohoto rodu, jako je vysoká patogenita druhu 

Pseudomonas aeruginosa pro lidi, či rostlinná patogenita druhu Pseudomonas syringae. 
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2 Charakteristika bakteriálního rodu Pseudomonas 

Bakteriální rod Pseudomonas poprvé charakterizoval prof. Walter Migula ve své 

knize Ueber ein neues System der Bakterien (v českém překladu „O novém systému 

bakterií“) z roku 1894. V této studii se snažil popsat a porovnat všechny tehdy známé 

druhy bakterií. I když se jeho charakteristika tohoto rodu zakládala pouze na morfologii 

buňky, na základě morfologického vzhledu (bičík a zelený až modrozelený pigment) byly 

tyto bakterie prokázány v hnisu zraněných nemocničních pacientů. V roce 1900 pak vznikl 

podrobnější popis tohoto rodu a kromě Pseudomonas aeruginosa bylo popsáno dalších 75 

druhů tohoto rodu [1, 2].  

Dnes má tento bakteriální rod mimořádný biotechnologický potenciál. Hraje 

významnou roli v oboru biodegradace znečišťujících sloučenin či v zemědělství díky 

interakci s rostlinami a jejich přítomnosti v rhizosféře. Mnoho druhů se však řadí 

k nebezpečným oportunistickým patogenům rostlin a živočichů včetně člověka. Bakterie 

rodu Pseudomonas představují velmi odolné mikroorganizmy, protože jsou schopné 

existence ve velmi rozmanitých podmínkách a jsou schopné využívat různé organické i 

anorganické sloučeniny díky svému přizpůsobivému metabolizmu [1].  

Mnoho fluorescentních zástupců rodu Pseudomonas degraduje uhlovodíky jako je 

naftalen, toluen, fenantren nebo i halogenované aromatické uhlovodíky. S ohledem na 

jejich přirozené degradační vlastnosti a k jejich sklonům ke konjugaci degradačních 

plazmidů se stávají potenciálním řešením pro rekultivaci míst kontaminovaných toxickými 

organickými sloučeninami. Někteří zástupci tohoto rodu se také uplatňují v aerobním 

čištění komunálních odpadních vod [3, 4].  

Rozšíření bakterií rodu Pseudomonas je opravdu široké. Vyskytují se běžně 

v přírodě, ve vodě, v půdě, na rostlinstvu, na naší kůži, ve stolici, na zařízení lidských 

obydlí (což může být problémem hlavně v nemocnicích, kde mohou působit jako zdroj 

infekce), a byly prokázány i v ropě. V některých přírodních lokalitách jsou pseudomonády 

zastoupeny jen málo, pokud však mají příznivé podmínky v podobě dostatku kyslíku, 

dostatku organických látek, neutrálního pH a střední teploty odpovídající jejich teplotním 

nárokům, mohou představovat majoritu mikrobiální flóry daného stanoviště [2, 5, 6].  



Veronika Molinková: Pseudomonas – význam bakterií v environmentálních biotechnologiích 

3 2012 

2.1 Taxonomické řazení 

Doména: Bacteria 

Kmen: Proteobacteria 

Třída: Gammaproteobacteria 

Řád: Pseudomonadales 

Čeleď: Pseudomonadaceae 

Rod: Pseudomonas 

Z důvodů přílišné rozmanitosti tohoto rodu bylo v posledních letech přistoupeno 

k mnoha taxonomickým změnám. Mnoho druhů bylo přeřazeno k rodům Burkholderia   

(B. mallei, B. pseudomallei, B. cepacia, B. gladioli), Comamonas (C. testosteroni), 

Stenotrophomonas (S. maltophilia), Delftia (D. acidovorans), Pelomonas                         

(P. saccharophila), Brevundimonas (B. diminuta, B. vesicularis), Rastolnia (R. pickettii) a 

dalším. Podrobný seznam těchto taxonomických změn je v příloze 2. Naopak byly k rodu 

Pseudomonas přiřazeny bakterie, které dříve patřily k rodu Chryseomonas a Flavimonas. 

Tyto reklasifikační změny probíhají především na základě analýzy 16S rRNA genových 

sekvencí. Schéma 1 znázorňuje fylogenetický strom bakteriálního rodu Pseudomonas 

vytvořený na základě této analýzy [7, 8, 9].  

Kvůli těmto častým změnám v poslední době je velmi složité určit přesný počet 

druhů rodu Pseudomonas. Ani žádná publikace uvádějící počet druhů pseudomonád není 

schopna být dlouho aktuální. Ideální volbou je zde internet, který umožňuje časté 

aktualizace. Například stránky „List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature“ 

(www.bacterio.cict.fr) jsou velmi často aktualizovány; vznikly v roce 1997 jako kompilace 

všech bakteriálních názvů z „Approved Lists of Bacterial Names“, které byly publikovány 

v lednu roku 1980 v časopise Journal of Systematic Bacteriology. Od té doby jsou stránky 

pravidelně aktualizovány změnami v taxonomii bakterií, které byly zveřejněny v článcích 

časopisů International Journal of Systematic Bacteriology a International Journal of 

Systematic and Evolutionary Microbiology. V červnu roku 2003 databáze druhů 

bakteriálního rodu Pseudomonas obsahovala 148 druhů, z toho 48 druhů již bylo přeřazeno 

k jiným rodům. Ke dni 27. 3. 2012 je na těchto stránkách již 197 druhů pseudomonád a 

z toho je dnes dohromady 61 druhů přeřazeno k jiným rodům. Dá se tedy odvodit, že dnes 
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obsahuje rod Pseudomonas

bakteriálních druhů rodu 

aktualizovány 24. 3. 2012, tudíž jsou ty

Schéma 1: Fylogenetické rozdě

Pseudomonas – význam bakterií v environmentálních biotechnologiích

Pseudomonas 136 druhů bakterií. Podrobný seznam všech dnešních 

ů rodu Pseudomonas je v příloze 1. Nutno podotknout, že stránky 

2012, tudíž jsou tyto informace velmi aktuální [1, 9]

: Fylogenetické rozdělení bakteriálního rodu Pseudomonas na základě 16S rRNA analýzy 

význam bakterií v environmentálních biotechnologiích 

4 

ý seznam všech dnešních 

Nutno podotknout, že stránky byly 

[1, 9].  

 

ě 16S rRNA analýzy [10, 11] 
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2.2 Morfologická charakteristika 

Jedná se o gramnegativní tyčinkovité bakterie, které mohou být mírně zakřivené. 

Jsou široké 0,5 – 1 µm a dlouhé 1,5 – 5,0 µm. Vyskytovat se mohou buď samostatně, 

v krátkých řetízcích či ve svazečcích a nejsou schopny tvořit spory. Jsou pohyblivé pomocí 

jednoho či několika polárních bičíků; u tohoto rodu byl pozorován také zvláštní typ 

přemisťování bakterií, který byl sledován u P. aeruginosa s chybějícím polárním bičíkem. 

Jedná se o pohyblivost pomocí škubání na pevném povrchu. Některé druhy také tvoří kratší 

postranní bičíky (P. stutzeri, P. medocina), tyto postranní bičíky jsou náchylnější 

k poškození než bičíky polární. Takový druh bičíků byl pozorován hlavně při růstu na 

pevném médiu, a tedy jeho funkce spočívá pravděpodobně v seskupování bakterií 

v koloniích na pevném povrchu. U tohoto rodu byly pozorovány také další povrchové 

útvary – pili (fimbrie), které mohou být polární (P. aeruginosa, P. testosteroni,                 

P. alcaligenes) nebo peritrichální (P. fragi). Naopak žádné fimbrie nebyly pozorovány u 

druhů P. fluorescens či P. putida; u druhu P. aeruginosa slouží patrně k přichycení 

patogenu k buněčnému podkladu [1, 2, 7, 12].  

2.3 Fyziologická charakteristika 

Pseudomonas jsou striktně aerobní bakterie, v jejichž metabolizmu je konečným 

akceptorem elektronů kyslík, zřídka však mohou růst i anaerobně (v tomto případě slouží 

jako alternativní akceptor elektronů nitrát). Jsou chemoorganotrofní, protože k syntéze své 

buněčné hmoty využívají energii, uhlík, vodík a většinou i kyslík získaný prostřednictvím 

oxidace organických sloučenin. Některé druhy mohou být i fakultativně chemolitotrofní a 

jako zdroj energie využívají H2 nebo CO. S ohledem na obsah C + G v DNA 58 – 70% je 

zřejmé, že je tento druh značně heterogenní. Většina druhů neroste v kyselém prostředí 

s pH 4,5 a nižším [1, 7, 13, 14].  

Ideální teplota k růstu pro většinu druhů je 28°C. Podle rozdělení bakterií na 

psychrofilní (teplotní optimum je 0 – 20°C), mezofilní (teplotní optimum je 20 – 40°C) a 

termofilní (teplotní optimum je nad 40°C) spadá většina druhů bakteriálního rodu 

Pseudomonas mezi mezofilní bakterie [2, 15].  

Jedná se o v celku nenáročný druh, jehož kultivační nároky jsou nízké. Většina druhů 

roste bez problémů na běžných bakteriologických půdách, tyto bakterie rostou také 
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v roztocích minerálních solí obohacených o živiny, například o amoniak (zdroj dusíku) 

nebo o jednoduché organické sloučeniny (zdroj uhlíku a energie). Několik druhů hromadí 

zásobní látku poly-β-hydroxybutyrát (PBH) v podobě granulí, které využívají jako rezervní 

zdroj energie a uhlíku; u mnoha druhů byla také prokázána zvýšená akumulace PBH 

v prostředí s nedostatkem dusíku [2, 12].  

K izolaci některých druhů pseudomonád se používá specifických a diagnostických 

médií, které zvyšují produkci pyoverdinu či fenazinových pigmentů. Bakterie rodu 

Pseudomonas se dlouhodobě uchovávají na běžných bakteriologických médiích 

s přeočkováním přibližně jednou za dva měsíce při teplotě 4 – 8°C [2].  

Bakterie rodu Pseudomonas lze dělit z různých hledisek. Například podle schopnosti 

ztekucovat želatinu, podle schopnosti růstu při 4°C a 42°C, podle tvorby různých enzymů 

nebo podle schopnosti růstu na různých půdách (např. acetamidový agar), či podle jiných 

biochemických zkoušek (tabulka 1). Pro identifikaci jednotlivých druhů hraje také 

důležitou roli především tvorba pigmentů [6, 12].  

Dříve byla produkce pigmentů považována za hlavní určující prvek tohoto rodu, 

nicméně dnes do tohoto rodu patří i mnoho druhů neprodukujících žádné pigmenty. 

Neznamená to však, že by kolonie všech nepigmentujících druhů nebyly zbarvené. 

Například kolonie P. stutzeri jsou červeno-hnědé, díky přítomnosti cytochromu c v jejich 

buňkách. Fluorescentní pseudomonády (např.: P. aeruginosa, P. putida, P. fluorescens,    

P. syringae) produkují žlutozelený fluorescentní pigment [2, 4].  

 

Obrázek 1: (vlevo) Fluorescence kultury P. flurescens v UV světle na agaru s cetrimidem [16] 

Obrázek 2: (vpravo) Kultury P. aeruginosa na MPA a difundující pyocyanin [16] 
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Fluorescentní pigmenty (zejména pyoverdin neboli fluorescein) fluoreskují pod UV 

zářením v barvách od bílé až po modro-zelenou a jsou produkovány hojně v médiích 

s nízkým obsahem železa, kde fungují jako siderofory, což jsou látky, které vážou ionty 

železa pro buňku bakterie. Mezi další fluorescentní sloučeniny tohoto rodu patří 

pteridinové deriváty u bakterie P. putida nebo dvě antibiotické látky u bakterie                 

P. fluorescens (fluopsin C, fluopsin F). Nejvýznamnějším fenazinovým pigmentem rodu 

Pseudomonas je pyocyanin. Tento modrý pigment je schopný difundovat do okolního 

média stejně jako fluorescentní pigmenty. Fenazinové pigmenty se vyskytují i u 

nefluorescentních druhů pseudomonád, jsou však méně rozpustné než fluorescentní 

pigmenty a byla dokonce sledována krystalizace těchto pigmentů kolem bakteriálních 

kolonií [2, 17].  

Tabulka 1: Některé biochemické vlastnosti významných zástupců rodu Pseudomonas 

Test/ substrát 
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Počet bičíků 1 1 > 1 > 1 1 1 
Růst při 4°C – – + v – – 
Růst při 42°C + + – – + + 
PBH – rezervní zdroj – v – – – – 
Vrásčité kolonie – – – – + – 
Ztekucování želatiny  + v + – – – 
Kataláza + + + + + + 
Oxidáza + + + + + + 
Ureáza  + (–) – + v – (+) – (+) 
Fluorescentní pigmenty + – + + – – 
Fenazinové pigmenty + – v – – – 
Denitrifikace + v – v/ – – + – 
Hemolýza + – +/ v – – v 
MacConkey agar + + (–) + + + + 
SS agar + + (–) + (–) + + (–) – 
SG agar (pH = 5,6) + + + + – + 
Cetrimide agar + + (–) + (–) + (–) – (+) v 
Růst při 2,5 % NaCl + + + (–) + + v 
Růst při 6,5 % NaCl – (+) – – – (+) + – 
Lipáza (Tween 80) v – + – + (–) v 
Ornitin dekarboxyláza – – – – – – 
Arginin dihydroláza + v + + – + 
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Asimilace organických sloučenin jako jediného zdroje uhlíku a energie: 
D-Fruktóza –/ v –/ + –/ + (–) –/ + (–) –/ v – 
D-Glukóza + – + + + – 
Trehalóza – – + – – – 
Testosteron – – – (+) – (+) – – 
Celobióza – – – – – – 
Maltóza – – – – + – 
Laktóza  – – – (+) – (+) – – 
Cukróza – – v/ + (–) v + (–) – 
D-Xylóza – – + (–) v – – 
Škrob  – – – – + – 
Manitol + – + – (+) v – 
Geraniol + – – – – – 
Pelargonát + + + + + + 
Butyrát + v – (+) + (–) v + (–) 
Acetamid  + – – v – – 
Adipát + – (+) – – – (+) – 
Arginin + + + + – + 
DL-Aspartát + v + + v + 
Glycin v v – v v – 
DL-Laktát + + + + + + 
Maleát – – – (+) – – – 
Manitol + – + – (+) v – 
D-Tryptofan – – – – – – 
Zdroj 18, 19 2, 18, 

19 
18, 19, 
20 

18, 19, 
21 

18, 19, 
21 

18, 19, 
21 

Vysvětlivky tabulky 1: + = pozitivní, – = negativní, + (–) = většina kmenů pozitivních, – (+) = většina kmenů 
negativních, v = různé výsledky (+ i –), x/x = rozdílné výsledky podle autorů, SS agar = Salmonella Shigella 
agar, SG agar = Sabouradyho Glukózový agar 

Bakterie rodu Pseudomonas jsou velmi zajímavé z hlediska své schopnosti 

oxidativní degradace organických sloučenin. Tyto procesy probíhají s pomocí 

nejrůznějších enzymů, zejména oxygenáz (např. při oxidaci alifatických sloučenin) [2].  

Některé bakterie rodu Pseudomonas jsou schopné anaerobní fermentace na základě 

disimilace glukózy. Dráha anaerobního rozkladu glukózy vyskytující se u rodu 

Pseudomonas se nazývá ketodeoxyglukonátová (Entnerova – Doudoroffova dráha) a je 

jednou z alternativ k běžné glykolýze. Tento způsob získávání energie probíhá u 

pseudomonád většinou jen jako přídavný proces. Tato alternativní dráha není tak 
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energeticky výkonná jako běžná glykolýza, zisk energie je jen poloviční s jednou 

molekulou ATP na jednu molekulu glukózy. Začátek reakce probíhá jako u glykolýzy a 

druhý krok se shoduje s pentózovým cyklem, zásadní rozdíl se projevuje, když je 

z molekuly 6-fosfoglukonátu odštěpena voda a vznikne 2-oxo-3-deoxy-6-fosfoglukonát. 

Ten je následně aldózou rozštěpen na glyceraldehyd-3-fosfát a pyruvát, kde obě tyto látky 

jsou dále zpracovatelné stejně jako u glykolýzy a z obou vznikne nakonec etanol a oxid 

uhličitý. Glyceraldehyd-3-fosfát je ještě předtím oxidován na pyruvát za vzniku 2 molekul 

ATP, jedna je však spotřebována na průběh další reakce [22].  

 

Schéma 2: Entnerova – Doudoroffova dráha fermentace glukózy, schéma upraveno dle [22] 

Dalším příkladem anaerobního metabolizmu u pseudomonád je respirace nitrátu 

(neboli dusičnanu – NO3
-). Zde je terminálním akceptorem elektronů nitrát a je tímto 

redukován na nitrit (neboli dusitan – NO2
-), nebo až na plynný dusík (N2) v případě 

denitrifikace (P. stutzeri). Jedná se o disimilativní redukci nitrátu, kdy bakterie získává 

energii. Opačným případem je aerobní asimilace nitrátu, kdy je nitrát redukován jako zdroj 

dusíku bakterie na NH3, který se nedostává do prostředí, protože ho bakterie tvoří jen tolik, 

kolik je ho potřeba na syntézu buněčné hmoty. Asimilace i disimilace dusičnanů byla 

prokázána i u druhu P. aeruginosa, protože byla doložena přítomnost asimilačních a 

disimilačních dusičnanových reduktáz [2, 22].  
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2.3.1 Enzymy 

Enzymatická aktivita bakterií rodu Pseudomonas velmi závisí na ekologických 

podmínkách místa, z něhož byl určitý kmen izolován. Velmi důležité enzymy bakteriální 

aerobní degradace uhlovodíků jsou oxygenázy, které vnášejí atomy kyslíku do molekul 

substrátu. Patří zde monooxygenázy, které vnášejí do substrátu jeden kyslík a častější 

dioxygenázy, které vnášejí do molekuly substrátu dva atomy kyslíku. Dalšími enzymy, 

které se účastní na degradaci uhlovodíků, jsou například lipázy, které figurují v rozkladu 

lipidů [2, 14].  

Některé bakteriální druhy rodu Pseudomonas jsou schopné degradovat 

makromolekulární látky působením svých extracelulárních enzymů. Příkladem jsou 

hydrolytické enzymy u P. aeruginosa (proteázy), které jsou současně faktorem patogenity 

této bakterie, nebo α-amylázy u P. stutzeri. Některé druhy obsahují například enzymy 

rozkládající vysokomolekulární složky rostlinné hmoty (pektin, celulóza), zpravidla se 

jedná o rostlinné patogeny [2].  

Další uplatnění enzymů u rodu Pseudomonas má za následek rezistenci 

k antibiotikům. Bakterie tohoto rodu totiž produkují v přítomnosti antibiotik zvýšené 

množství enzymů, které je rozloží a tím inaktivují; příkladem je produkce β-laktamáz 

v přítomnosti některých β-laktamových antibiotik. Produkce takových enzymů jsou 

schopny například bakteriální druhy P. aeruginosa, P. putida, P. fluorescens a P. syringae 

[23].  

2.3.2 Biofilm 

Pro bakterie je biofilm převládající forma jejich volného výskytu. Modelovým 

organizmem pro popis biofilmu u pseudomonád je P. aeruginosa, nicméně i ostatní druhy 

tohoto rodu jej využívají ke kolonizaci svých prostředí (rostliny, půda) a perzistenci.  

Bakterie rodu Pseudomonas tvoří biofilmy z molekul, jako jsou polysacharidy, nukleové 

kyseliny a proteiny [24].  

Základní předpoklad pro vznik biofilmu je přítomnost vody. Na povrchu listů a 

kořenů rostlin se bakterie vyskytují spíše v bioagregátech či mikrokoloniích a nevytvářejí 

souvislý povlak biofilmu, důvodem je zřejmě nerovnoměrná dostupnost vody a živin; byla 

však zaznamenána tvorba biofilmu na rostlinách ve vlhkých tropech [3].  
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Život v biofilmu je pro bakterie výhodný v mnoha ohledech, neboť biofilm tvoří 

ochrannou bariéru mezi bakteriemi a okolním prostředím, čímž je chrání. Bylo 

pozorováno, že bakterie žijící v biofilmu mají například vyšší odolnost k toxickým látkám, 

UV záření, bakteriofágům i mechanickému poškození a byla sledována i jejich vyšší 

metabolická aktivita. Patogeny žijící v biofilmu u nakaženého pak lépe odolávají 

antibiotikům i samotné imunitní odpovědi. Biofilmová rezistence k antibiotikům se 

označuje jako fenotypová rezistence, protože není podmíněna geneticky. Bakterie žijící ve 

formě biofilmu mají také vyšší biodegradační potenciál vůči organickým kontaminantům, 

čehož se využívá při biologickém čištění odpadních vod [3, 15, 25, 26].  

Díky úzkému kontaktu bakterií v biofilmu zde dochází ke zvýšenému výskytu 

konjugace a genetické transformace. Bakterie jsou zde také schopné spolu komunikovat 

tzv. signálními látkami. Buňky svými specifickými receptory vnímají koncentraci těchto 

látek ve svém okolí; tyto látky jsou dokladem existence ostatních bakterií v biofilmu, 

regulují tvorbu biofilmu a zabraňují přehuštění bakterií. Biofilmy nemusí být jen 

jednodruhové, ale mohou obsahovat i více bakteriálních druhů. Transport látek v biofilmu 

probíhá pomocí difúze, s rostoucí tloušťkou, resp. hloubkou biofilmu však klesá 

koncentrace kyslíku a živin [3]. 

Pro vznik biofilmu je klíčovým procesem adheze, neboli přilnutí bakterií k povrchu. 

Procesu adheze předchází adsorpce neboli zachycení organických molekul substrátu 

na podkladu. Kromě fyzikálních sil a chemických vazeb, které adhezi podporují, tomuto 

procesu napomáhá samotná bakterie svými specifickými povrchově aktivními molekulami 

adhezinů (mohou se skládat z bílkovin, glykopeptidů či polysacharidů). Přisednutí bakterie 

k povrchu doprovází aktivace mnoha genů (zajišťují například tvorbu fimbrií, kterými si 

bakterie pomáhá při adhezi). Po přisednutí následuje řada syntéz, hlavně tvorba 

polysacharidové matrice. Tyto iniciální procesy netrvají dlouho, molekulární film vznikne 

během několika minut a následná kolonizace bakteriemi se vytvoří do 24 hodin. Zralý 

biofilm není homogenní a obsahuje různé kanálky, póry a mikrokolonie. Ze zralého 

biofilmu se pak svrchní části s obsahem bakterií mohou odtrhávat a tyto bakterie pak 

kolonizují další prostředí, dochází k erozi [3, 25]. 
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Obrázek 2: Postup tvorby biofilmu u P. aeruginosa:(1) primární adheze jednotlivých buněk pomocí bičíků, 
(2) syntéza fimbrií a seskupení buněk do mikrokolonií, (3) produkce exopolysacharidu. Upravedo podle [64] 

Základní stavební složkou biofilmu jsou tzv. extracelulární polysacharidové 

substance. U pseudomonád je nejdůležitější z těchto látek alginát, který produkují např. 

druhy P. aeruginosa, P. putida, P. fluorescens, P. syringae. U mnoha druhů je alginát 

současně faktorem virulence, především u mukózních kmenů P. aeruginosa. Struktura a 

vlastnosti alginátu se může druh od druhu lišit, což se odráží například v jejich viskozitě 

(P. aeruginosa například tvoří flexibilní tekuté gely) [3]. 

2.3.3 Rezistence na antibiotika 

Bakterie rodu Pseudomonas bývají často rezistentní k mnoha antibiotikům. Mnoho 

epidemiologických studií poslední doby se shoduje, že multirezistence některých druhů má 

v posledních desítkách let vzestupný charakter. Řada infekcí se dnes léčí tzv. specifickými 

antipseudomonádovými antibiotiky, což jsou léčiva účinná na většinu kmenů těchto 

bakterií. Příkladem jsou β-laktamová antibiotika: karbenicilin, tikarcilin, ceftazidim, 

imipenem. K léčbě infekcí vyvolaných bakterií P. aeruginosa se používají také 

aminoglykosidová antibiotika (kanamycin, streptomycin, netilmicin, neomycin, amikacin), 

nebo fluorochinolonová antibiotika (ciprofloxacin, levofloxacin); aminoglykosidy je někdy 

vhodné kombinovat s β-laktamy. Míra multirezistence některých klinických izolátů rodu 

Pseudomonas v posledních letech dospěla do té míry, že se přistupuje i k používání 
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„starých“ antibiotik, jako je například kolistin, ani ten však nezajišťuje úspěch ve všech 

případech [23, 26, 27]. 

Celková rezistence daného druhu bakterií je dána nejen vlastní rezistencí, ale také 

mutací chromozomálních genů a horizontálním přenosem genů kódujících rezistenci. 

Bakteriální druh P. aeruginosa má velmi nízkou citlivost na antibiotika už ze své přirozené 

podstaty. Přirozená antibiotiková rezistence bakteriálního druhu P. aeruginosa je 

způsobena kombinací efluxních pump (podle přítomnosti chromozomálních genů 

rezistence), nízkou propustností bakteriálních buněčných obalů a aktivitou enzymů 

inaktivujících antibiotika (např. β-laktamázy). Druhy P. putida, P. fluorescens a                

P. syringae ve svém genomu také obsahují geny kódující β-laktamázy  a efluxní pumpy 

[23]. 

Geny pro efluxní pumpy jsou přítomné ve všech bakteriích a jejich počet závisí na 

velikosti genomu. Bakterie patřící do stejného druhu mají totožné geny kódující jejich 

efluxní pumpy. Každá efluxní pumpa je schopná z buňky odstranit několik různých 

chemických sloučenin a předpokládá se, že efluxní pumpy získaly bakterie během své 

evoluce a nikoliv v důsledku používání antibiotik. Tomuto tvrzení odpovídá skutečnost, že 

bakterie P. aeruginosa, izolovaná před vývojem syntetických chinolonů, byla schopná tyto 

látky vypudit pomocí efluxních pump. Kromě rezistence k antibiotikům slouží efluxní 

pumpy i k rezistenci k jiným látkám. Například kmen Pseudomonas putida DOT-T1E 

obsahuje systém efluxních pump na toluen, m-xylen, ethylbenzen a styren a kmen 

Pseudomonas fluorescens cLP6a je zase schopen pomocí efluxních pump odstraňovat 

fenantren, antracen a fluoranten ze své buňky [23, 28]. 

Bakterie P. aeruginosa také obsahuje chromozomální geny kódující AmpC              

β-laktamázu, která hydrolyzuje β-laktamová antibiotika. Tento druh β-laktamáz se 

vyskytuje u enterobakterií a gram-negativních nefermentujících tyčinek. Normálně je tento 

enzym produkován jen v minimální míře, jeho zvýšená produkce je však podmíněna 

přítomností β-laktamů (je to hlavně cefoxitin, imipenem). Na základě tohoto faktu jsou 

dnes antipseudomonádové penicilíny a cefalosporíny upravovány tak, aby co nejméně 

těmito sloučeninami podporovaly produkci β-laktamáz. β-laktamy mohou být také 

odčerpávány z buňky efluxními pumpami [23]. 
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Rezistence P. aeruginosa k aminoglykosidovým antibiotikům je způsobena buď 

efluxními pumpami, nebo enzymy, které tyto antibiotika inaktivují. Spekuluje se zde i o 

přenosu genů mobilními genetickými elementy. Například gen rmtA, který se vyskytuje jen 

u P. aeruginosa, způsobuje vysokou rezistenci na různé aminoglykosidy. K enzymům 

vyskytujícím se u toho druhu bakterií patří například aminoglykosidová 

fosforyltransferáza, aminoglykosidová nukleotidyltransferáza či aminoglykosidová 

acetyltransferáza [23]. 

2.4 Genetika 

Bakterie rodu Pseudomonas se velmi dobře přizpůsobují změnám svého životního 

prostředí, tyto procesy přizpůsobení probíhají prostřednictvím změn v jejich genomu. 

Základem proměny jsou mutace, které mají na buňky bakterií v drtivé většině negativní 

vliv. Ve velmi malém procentu případů mají mutace i pozitivní efekt a bakterie tak mohou 

získat například rezistenci k antibiotikům, nebo větší odolnost k různým chemikáliím či 

bakteriofágům. Mutační rychlost může být znásobena až 102-104 krát působením mutagenů 

(např. UV záření či chemická látka). Tímto způsobem může u bakterií vzniknout rezistence 

na antibiotika, např. chinolony. Ačkoli existují plazmidy kódující rezistenci na 

chinolonová antibiotika, mutace chromozomálních genů je stále hlavní příčinou této 

rezistence [15, 23, 29]. 

Dalším způsobem změn v genomu bakterie je horizontální přenos genů. Tento proces 

se dá popsat jako nedědičný jednosměrný přenos genetické informace mezi bakteriemi, 

popř. za asistence jiných mobilních genetických elementů, například bakteriofágů. To 

znamená, že tento proces neprobíhá při dělení rodičovské buňky na dceřiné (tak jako 

mutace), ale mezi již samostatnými bakteriemi. Horizontální přenos genů probíhá třemi 

hlavními procesy – transformací, transdukcí a konjugací [30]. 

Transformace je proces, kdy bakterie přijme část obnažené DNA přímo ze svého 

extracelulárního prostředí, tím může dojít k rekombinaci mezi přijatou DNA a 

homologickou části bakteriálního chromozomu. Aby mohl být přijatý úsek DNA použit 

k transformaci, musí být dlouhý alespoň 500 nukleotidů. Možnost transformace se značně 

snižuje přítomností deoxyribonukleázy. Celý proces probíhá díky speciálním 

membránovým bílkovinám na povrchu bakterií, které umí rozpoznat obnaženou bakteriální 
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DNA v prostředí a přijmout ji do buňky, tato DNA musí patřit dostatečně příbuznému 

druhu bakterií. Tímto způsobem může bakterie přijmout fragment bakteriálního 

chromozomu, transpozony, plazmidy a dokonce i DNA z bakteriofága (transfekce). 

Schopnost transformace u bakterií, které jí za normálních podmínek nejsou schopny, lze 

vyvolat v laboratorním prostředí například vápníkovým šokem nebo elektrickým impulzem 

vysokého napětí [15, 30, 31]. 

Dalším procesem přenosu genů je transdukce, kdy přenos bakteriální DNA probíhá 

prostřednictvím bakteriofága. Přenos bakteriální DNA mezi bakteriemi pomocí 

bakteriofágů je však jen výsledkem defektu v jejich reprodukčním cyklu, protože normálně 

probíhá přenos pouze virové genetické informace [30]. 

Proces transdukce pomocí bakteriofágů byl u bakteriálního rodu Pseudomonas 

opakovaně prokázán. Přehled bakteriofágů, prokázaných u rodu Pseudomonas uvádí 

tabulka 2.  

Tabulka 2: Někteří bakteriofágové vyskytující se u rodu Pseudomonas 

Fág Bakteriální druh Popis Zdroj 

B3 P. aeruginosa temperovaný fág, který obsahuje lineární dvojitou DNA o 
molekulové hmotnosti 20x106 

14 

F116 P. aeruginosa temperovaný fág, který obsahuje lineární dvojitou DNA o 
molekulové hmotnosti 38x106, běžný extrachromozomální 
element, využíván pro mapování genomu 

2, 14 

F116L P. aeruginosa schopen transdukovat větší segmenty chromozomu než 
F116, využíván pro mapování genomu 

2 

G101 P. aeruginosa temperovaný fág, který obsahuje lineární dvojitou DNA o 
molekulové hmotnosti 20x106, využíván pro mapování 
genomu 

2, 14 

E79 P. aeruginosa virulentní netransdukující fág (využití ke kontraselekci při 
přerušované konjugaci) 

14 

ΦKZ P. aeruginosa jeden z největších bakteriofágů, obsahuje 280 kbp 32 

BS24 P. aeruginosa lokální aplikace tohoto fága může předcházet infekci  
P. aeruginosa popálenin 

32 

pf16 P. putida  2 

PaP3 P. aeruginosa  32 
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Začlenění přijaté genetické informace probíhá u bakterií formou rekombinace mezi 

kompletním chromozomem recipienta a fragmentem chromozomu donora. K tomu dochází 

prostřednictvím dvojitého crossing overu homologických částí chromozomu. Vyměněný 

úsek chromozomu recipienta se rozloží [34]. 

Známým způsobem horizontálního přenosu genů je také konjugace, kde hlavním 

mobilním genetickým elementem je plazmid, avšak společně s ním můžou být přenášeny i 

geny chromozomální. Konjugace je tedy přímý přenos genetické informace mezi 

bakteriemi [15].  

Aby byla bakterie schopna iniciovat proces konjugace, musí obsahovat F-faktor       

(z angl. fertility factor, fertilitní faktor). F-faktor je epizomální a může tedy v bakterii 

existovat ve formě plazmidu, ale může být také začleněn do bakteriálního chromozomu. 

Přítomnost F-faktoru je pro konjugaci klíčovým aspektem, protože nese geny, které kódují 

bílkoviny potřebné k vytvoření sex-pilusu a přenosu genetické informace. Bakterie, která 

obsahuje F-faktor je označována F+ a nazývá se donorem, takové bakterie jsou pak 

schopny přenášet své geny do jiných bakterií. Naopak recipient (příjemce) F-faktor nemá, 

je tedy F-. Protože konjugace může probíhat jen mezi opačnými bakteriemi (F+ a F-) je 

tento proces někdy označován jako bakteriální forma pohlavního spojení [15, 30, 33, 34]. 

Dalším typem plazmidů jsou tzv. R-plazmidy, které nesou geny způsobující 

rezistenci bakterií k antibiotikům i geny kódující tvorbu sexuálních pilusů. Díky tomu si 

bakterie mohou rezistenci k antibiotikům předávat. Navíc některé R-plazmidy obsahují 

rezistentní geny na několik antibiotik zároveň. Tento jev vznikl díky transpozonům, což 

jsou úseky bakteriálního chromozomu, které se mohou přemisťovat z místa na místo 

v rámci genomu bakterie (konzervativní transpozice). Transpozony se mohou pohybovat 

v chromozomu DNA i mezi plazmidy. Tímto způsobem může dojít k situaci, kdy jeden 

plazmid obsahuje mnoho genů kódujících rezistenci na mnoho druhů antibiotik. Dalším 

typem je tzv. transpozice replikativní, kdy transpozon neopouští své místo, ale jeho kopie 

ano. U gramnegativních bakterií je důležitý také proces získávání genů rezistence pomocí 

integronů. Ty obsahují genové kazety, které se mohou přesouvat mezi integrony, samotný 

integron ale mezi bakteriemi cestovat nemůže a musí být začleněn buď do plazmidu, či 

transpozonu. U bakterie P. aeruginosa se k transpozonům a integronům váže spojitost 

s geny kódujícími produkci aminoglykosidových enzymů a β-laktamáz. Vznikají tak 
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kmeny tohoto bakteriálního druhu s multirezistencí k aminoglykosidovým a β-laktamovým 

antibiotikům. Také v plazmidech a transpozonech P. putida již byla prokázána přítomnost 

integronu obsahujícího gen kódující β-laktamázy [23, 30]. 

Bakterie rodu Pseudomonas dále obsahují degradační plazmidy, které obsahují geny 

určující dráhy odbourávání organických sloučenin. Většina degradačních plazmidů je 

kompatibilních a proto může být v jediné bakterii více druhů těchto plazmidů, taková 

bakterie je pak schopna rozkládat různé uhlovodíky [14]. 

Velké množství plazmidů bakteriálního rodu Pseudomonas sp. je přenosu schopných 

(Tra+) i mezi bakteriálními rody v rámci gram-negativních bakterií. Existují i plazmidy, 

které se nepřenášejí (Tra-) [35]. 

U bakteriálního rodu Pseudomonas je do dnešního dne prokázána existence mnoha 

plazmidů kódujících rezistenci k různým organickým a anorganickým látkám, rezistenci 

k určitým fyzikálním jevům (UV záření) či schopnost metabolizovat různé organické 

sloučeniny. Nejznámější příklady jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3: Přehled plazmidů bakteriálního rodu Pseudomonas a jejich funkce 

Bakteriální druh Typ plazmidu Funkce Zdroj 
P. sp. ADP ADP-1 degradace antrazinu 36 
P. fluorescens pLP6a transformace Nah 36 
P. putida pRE4 transformace isopropylbenzenu 36 
P. putida pNB1 degradace nitrobenzenu 36 
P. sp. ND6 pND6-1 transformace Nah 36 
P. putida UCC 22 pTDN1 transformace anilinu 36 
P. sp. P51 pP51 transformace chlorobenzenu a 

chlorokatecholu 
36 

Pseudomonas XYL degradace xylenu 14 
P. putida MER rezistence k Hg a Pma 14 
P. aeruginosa JI 104 NA degradace benzenu a bifenylů 37 
P. putida 12633 ND degradace aromatických kyselin, mandelátu 37 
P. putida 11172 ND degradace fenolu, p-cresolu 37 
P. putida ML2 pHMT112 degradace benzenu přes ortho- nebo          

β-ketoadipátovou dráhu 
35 

P. aeruginosa RP1-I42 rezistence k Ap, Km, Tc, Nm, His 14 
P. aeruginosa RP4-TnC1 rezistence k Ap, Km, Tc, Nm, Sm, Tp 14 
P. aeruginosa RP1 rezistence k Ap, Km, Tc, Cb 14, 35 
P. aeruginosa RP4 rezistence k Ap, Km, Tc, Nm 14, 35 
P. aeruginosa R26 rezistence k Cb, Km, Gm, Hg, Cm, Nm, 

Sm, Su, Tc 
14 

P. aeruginosa R1033 rezistence k Cb, Km, Gm, Hg, Cm, Sm, Su, 
Tc 

14 
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Bakteriální druh Typ plazmidu Funkce Zdroj 
P. putida GPo1  
P. putida PpG6 

OCT transformace n-alkanů  14, 35, 
36 

P. aeruginosa R931 rezistence k Sm, Tc, Hg, UV  14 
P. aeruginosa R130 rezistence k Gm, Sm, Su, Hg, UV  14 
P. aeruginosa R3108 rezistence k Sm, Su, Tc, Hg, Pma 14 
P. aeruginosa pMG1 rezistence k Gm, Sm, Su, Hg, UV  14, 35 
P. aeruginosa pMG2 rezistence k UV, gama záření, častější 

mutace zapříčiněné UV 
35 

P. aeruginosa pMG3 rezistence k Sm, Hg, UV, Gm, Su 14 
P. aeruginosa pMG5 rezistence k Ak, Bt, Km, Su, Tm, Hg, Pma 14 
P. aeruginosa RPL11 rezistence k Cb, Cm, Gm, Sm, Su, Tc, Hg, 

Pma 
14 

P. putida PpG1 CAM odbourávání kafru, rezistence k UV  14, 35 
P. putida CAM-R931 rezistence k Sm, Tc, Hg a odbourávání 

kafru 
14 

P. putida pfdm odbourávání kyseliny mandlové 14 
P. putida CF 600 (PHE) pVI150 degradace fenolu; m, p, o-cresolu 37 
P. aeruginosa RIP64 rezistence k Cb, Cm, Gm, Su, Tm, Hg 14 
P. aeruginosa R151 rezistence k Cb, Gm, Sm, Su, Tm 14 
P. aeruginosa R679 rezistence k Sm, Su  14 
P. aeruginosa R1162 rezistence k Sm, Su 14 
P. aeruginosa R5265 rezistence k Sm, Su 14 
P. aeruginosa Rms163 rezistence k Cm, Su, Tc 14 
P. aeruginosa Rms149 rezistence k Cb, Gm, Sm, Su, spektomycinu 14 
P. resinovorans 

P. putida HS 01 

pCAR1 transformace karbazolu a antranilátu 36 

P. putida MT 53 (TOL) pWW53 degradace toluenu a xylenu 37 
P. aeruginosa Rms148 rezistence ke Sm 14 
P. putida BS 238 pBS2 degradace Nah, Sal 38, 39 
P. aeruginosa FP2 rezistence k Hg a Pma 14 
P. putida BS 202 NPL-1 degradace Nah a Sal 36, 38, 

39 
P. putida 
NCIB9816-4 

 pDTG1  transformace Nah 36, 38 

P. putida PaW 85,  
P. putida mt-2  

(TOL) pWW0 degradace toluenu a xylenu 14, 35, 
36, 37 

P. putida PaW 164 pWW0-164 rezistence k Ap, Cb 37 
P. putida EEZ 15 pWW0-EB62K rezistence ke Km, herbicidu fosfinotricinu 37 
P. putida HS1 (TOL) pDK1 degradace toluenu a xylenu 36, 37 
P. putida 8C p8C degradace Nah, Sal, Phn, Hna 38, 39 
P. putida 15C p15C degradace Nah, Sal, Phn, Hna 38, 39 
P. putida 16C p16C degradace Nah, Sal, Phn, Hna 39 
P. putida 24C p24C degradace Nah, Sal, Phn, Hna 39 
P. putida 25C p25C degradace Nah, Sal, Phn, Hna 39 
P. putida G7 NAH7 degradace Nah přes salicylát a katechol 36 
P. putida PpG7 NAH7 degradace Nah, Sal 35, 37, 

38, 39 
P. putida BS 3790 pBS1191 degradace Nah, Sal, DHB, Phn, Hna 38, 39 
P. putida 143 NF pNF143 degradace Nah, Sal 39 
P. putida BS 3750 pBS1181 degradace Nah, Sal, Phn, Hna 38, 39 
P. putida NK 72 pNK72 degradace Nah, Sal 39 
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Bakteriální druh Typ plazmidu Funkce Zdroj 
P. putida BS 3710 pBS216 degradace Nah, Sal, Phn, Hna 38, 39 
P. putida SN 11 pSN11 degradace Nah, Sal 38, 39 
P. aeruginosa 
8909N 

p8909N-1 degradace Nah, Sal 39 

P. fluorescens 37 NF pNF37 degradace Nah, Sal 39 
P . putida BS 3701 pBS1141 degradace Nah, Sal, DHB, Phn, Hna 38, 39 
P. putida M pM3 rezistence k Sm, Tc, UV 38 
P. putida AC 34 pMG18 rezistence k Cb, Gm, Km, Sm, Su, Hg 38 
P. putida SVS 15 pSVS15 degradace toluen a xyleny 38 
P. aeruginosa      
ML 4262 

R2 rezistence k Cb, Sm, Su, UV 38 

P. putida SAL degradace salycilátu 14 
P. sp. IC (BPH) pWW110 degradace bifenylů 37 
Vysvětlivky tabulky 3: Nm = neomycin, Sm = streptomycin, Su = sulfonamid, Tc = tetracyklin, Ap = 
ampicilin (syntéza β-laktamázy), Tp = trimetoprim, Tm = tobramycin, Cb = karbenicilin, Cm = 
chloramfenikol, Gm = gentamycin, Hg = ionty rtuti, Km = kanamycin, UV = UV záření, Pma = fenylacetát 
rtuťnatý, Nah = naftalen, Sal = kyselina salicylová, Phn = fenantren, Ant = antracen, Hna = kyselina 
hydroxynaftoová, DHB = kyselina 2,5-dihydroxybenzoová 

3 Přehled významných bakteriálních druhů 

Pravděpodobně nejpopisovanějším druhem rodu Pseudomonas je bakterie 

Pseudomonas aeruginosa, protože je to nebezpečný oportunistický lidský patogen, zároveň 

však dokáže degradovat celou řadu organických polutantů. Mezi významné bakteriální 

druhy tohoto rodu také patří P. putida a P. fluorescens, které jsou si v některých ohledech 

velmi podobné a jsou používány k bioremediacím lokalit zasažených některými 

organickými polutanty. Dalším významným druhem je P. stutzeri, který má rovněž 

degradační schopnosti a rozkládá například některé PAU, jeho poznávacím znakem je však 

schopnost úplné denitrifikace. Výjimečným druhem je druh P. syringae, protože u něj 

nebyly popsány významné degradační schopnosti organických polutantů, zmiňuji ho zde 

kvůli jeho rostlinné patogenitě, čímž se stává předmětem genetických biotechnologií, které 

mají rovněž dopad na životní prostředí. V následujících kapitolách se budu věnovat 

podrobnějšímu popisu těchto druhů [2, 3, 17, 21, 40].  

3.1 Pseudomonas aeruginosa 

Dřívější označení této bakterie bylo Bacillus pyocyaneus či Bacterium pyocyaneum 

podle pigmentu pyocyaninu, který bakterie produkuje. Jedná se o tyčinkovitou bakterii o 

velikosti asi 1,5 – 3,0 x 0,5 µm. Je pohyblivá díky 1 až 3 bičíkům, které jsou situovány na 
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jeden konec bakterie. Patří do skupiny fluorescentních bakterií. Všechny kmeny ztekucují 

želatinu [5, 12, 18, 25, 27]. 

Tento druh obývá různá ekologická prostředí, nachází se například v odpadních 

vodách, ale v pitné vodě se mu příliš nedaří. Dále se vyskytuje v půdě, ve stolici domácích 

zvířat i lidí, na rostlinách či na površích přicházejících do styku s vodou či zeminou. 

Výjimečně je součástí mikroflóry nosohltanu zdravých lidí. Tato bakterie je také jedním 

z původců povrchové hniloby výsekového masa, je-li špatně skladováno. P. aeruginosa 

byla také opakovaně prokázána v místech postižených znečištěním ropnými látkami. Díky 

svým degradačním vlastnostem je tato bakterie schopna významně odbourávat ropné 

uhlovodíky a další látky organického původu [17, 41, 42, 43]. 

 

Obrázek 3: Bakterie P. aeruginosa, pořízeno elektronovým mikroskopem, počítačově dobarveno[16] 

Jedná se také o nebezpečný lidský patogen z důvodu vysoké odolnosti 

k dezinfekčním prostředkům, k vysokým koncentracím solí i k antibiotikům. P. aeruginosa 

je antigenně heterogenní bakterie, z hlediska somatických antigenů je dnes rozlišováno 

celkem 17 sérotypů této bakterie. Další antigeny jsou vázány na povrchové struktury, jako 

jsou bičíky či fimbrie. Tento bakteriální druh je původcem tzv. nozokomiálních neboli 

nemocničních nákaz. Napadá hlavně jedince se sníženou obranyschopností, což pacienti 

v nemocnicích většinou bývají. U takových lidí napadá nejčastěji sliznice dýchacího 

systému a močových cest. Nebezpečnými případy nozokomiálních infekcí jsou například 

infekce popálenin a otevřených ran, které často končí smrtí pacienta, dále pneumonie či 



Veronika Molinková: Pseudomonas – význam bakterií v environmentálních biotechnologiích 

21 2012 

nozokomiální infekce u novorozenců. Tato bakterie odolává většině běžným dezinfekčním 

látkám, a proto dokáže kontaminovat nemocniční vybavení jako jsou dýchací přístroje, 

nebulizátory a katetry na odděleních jako jsou JIP, resuscitační oddělení či novorozenecké 

oddělení. Protože je pro člověka patogenem, je považována za nežádoucí [5, 12, 17, 42]. 

Na patogenitě se podílí faktory vázané na bakteriální buňku a extracelulární produkty 

bakterie. Mezi faktory vázané na bakteriální buňku patří extracelulární polysacharid, např. 

alginát, což je látka, kterou ve velkém množství produkují především mukózní kmeny      

P. aeruginosa. Alginát obaluje mikrokolonie bakterií a má ochrannou funkci. Jiným 

příkladem je existence slizové vrstvy a přítomnost stěnového lipopolysacharidu u bakterií, 

na který se vážou specifické antigeny. Další skupinu tvoří extracelulární produkty bakterií, 

jako jsou enzymy, toxiny, popř. i již výše zmiňovaný pigment pyocyanin, který znehybňuje 

řasinky dýchacích cest a inhibuje mitochondriální enzymy. Kmen produkuje celou řadu 

enzymů, například proteolytické enzymy inhibující fagocytózu a štěpící fibrin, elastin a 

kolagen, čímž způsobují hemoragii až nekrózu. Z toxických látek produkovaných tímto 

bakteriálním druhem je významný zejména toxin A, který tvoří asi 90% kmenů                 

P. aeruginosa, jehož toxicita spočívá v potlačení syntézy bílkovin v buňkách živočišné 

tkáně [17, 25]. 

Bakterie tohoto druhu se vyznačují svou schopností velmi snadno a rychle přejímat 

informace o rezistenci na antibiotika od ostatních bakterií. Vzniká tak rychle se šířící 

multirezistence, která působí nesnáze hlavně v nemocnicích, je proto důležité před 

samotnou léčbou nejdříve vyšetřit citlivost na antibiotika [5, 26]. 

P. aeruginosa roste dobře na běžných agarových půdách (např.: čokoládový agar, 

MacConkey agar), kde tvoří 2 – 3 mm velké kolonie, které mají nepravidelné okraje a 

kovově se lesknou. Na krevním agaru je viditelná výrazná zóna β-hemolýzy (obrázek 5). 

Na Endově půdě či MacConkey agaru tvoří tato bakterie růžovo fialové kolonie vonící po 

jasmínu. Kultury této bakterie vykazují charakteristický květinový zápach, který je 

pravděpodobně způsoben těkavými metabolity: 2-acetylanilinem a trimethylaminem, 

zápach se u starších kultur mění v amoniakální. Toto lze využít i v praxi. Pokud například 

zanícená rána nasládle páchne po květech či ovoci, dokládá to přítomnost P. aeruginosa. 

Jako selektivní půda se používá Cetrimide agar, neboť na této půdě roste téměř výhradně 

P. aeruginosa odolávájící působení kvartérních amoniových sloučenin (většina ostatních 
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mikroorganizmů je jimi inhibována). Bakterie P. aeruginosa je schopna při růstu využít 

řadu organických substrátů, avšak vystačí si jen s acetátem (zdroj uhlíku) a amonnými 

solemi (zdroj dusíku) [5, 12, 17, 25, 41, 44]. 

 

Obrázek 4: Kultura P. aeruginosa na krevním agaru s viditelnou zónou hemolýzy [16] 

V závislosti na přítomnosti slizovitého obalu se může tato bakterie vyskytovat 

v několika růstových fázích. Jsou to nejčastěji disociační fáze R (rough, drsná), S (smooth, 

hladká) a u nemocných cystickou fibrózou se vyskytuje i fáze M (mukózní) v podobě 

mukózních kolonií [5, 17]. 

Diagnostickým prvkem pro tento bakteriální druh je také teplota, jelikož                    

P. aeruginosa roste v rozmezí 20 – 42°C, ale při 4°C už neroste. Růst při 42°C odlišuje 

tuto bakterii od ostatních pseudomonád produkujících fluorescein [5, 12, 44]. 

Charakteristická je také produkce pigmentů, tento druh produkuje modrozelený 

pyocyanin (methylhydrofenazin) a žlutý fluorescein (pyoverdin), které dobře difundují do 

okolního živného média. Tato pigmentace P. aeruginosa je důvodem zeleného 

světélkování pod UV světlem. Byly však publikovány i studie zahrnující mukózní kmeny 

izolované od nemocných cystickou fibrózou, které neprodukovaly žádné pigmenty. 

Výjimečně tvoří některé kmeny i červený pyorubin a hnědý pyomelanin, u těchto pigmentů 

byly prokázány antibakteriální účinky. Nejsilnější je pigment pyocyanin, který má až 

baktericidní účinky [5, 12, 41, 44]. 
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Pro bakterii Pseudomonas aeruginosa je také charakteristické, že je schopna 

anaerobně fermentovat aminokyselinu arginin přes citrulin a ornitin. Tímto procesem získá 

jednu molekulu ATP na jednu molekulu argininu. Reakce probíhá takto [22]: 

arginin + H2O → citrulin + NH3 

citrulin + H3PO4 → ornitin + karbamoylfosfát 

karbamoylfosfát + ADP → karbamová kyselina + ATP 

3.2 Pseudomonas putida 

Bakterie Pseudomonas putida se vyskytuje běžně ve vodě a půdě. Tato bakterie je při 

přemnožení společně s P. fluorescens častou příčinou kažení drůbežího masa. Bývá také 

izolována z klinických materiálů (hlen, moč) [6, 14, 43]. 

Tento druh se řadí mezi fluorescentní pseudomonády, protože produkuje pyoverdin 

(fluorescein). Fenazinové ani žádné další pigmenty však produkovány nejsou. Jak je patrné 

z obrázku 5, může se tento druh pohybovat pomocí několika polárních bičíků [2]. 

 Obrázek 5: Snímek elektronového mikroskopu bakterie P. putida PRS2000 (úsečka = 1µm) [72] 

Základní rozdílem P. putida od P. aeruginosa je neschopnost růstu při 42°C a také 

absence produkce pigmentu pyocyaninu, avšak většina kmenů této bakterie dokáže růst při 

4°C, což jim umožňuje kontaminovat například krevní i jiné transfuze. Optimální teplota 

pro růst této pseudomonády je 25 – 30°C. Charakteristikou tohoto rodu je také neschopnost 
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ztekucovat želatinu a neschopnost denitrifikace. P. putida se také dobře odlišuje od          

P. aeruginosa a P. fluorescens tím, že dobře roste na vyšších aminech (benzylamin, 

butylamin, α-amylamin). Zvlášť charakteristický je zde růst na benzylaminu, protože         

P. fluorescens na něm neroste, díky tomu je možné tyto bakterie od sebe odlišit [6, 18, 44]. 

Stanier a kol. dělí tento druh na 2 biotypy, kdy u biotypu A je omezen růst při 4°C, 

tato schopnost růstu byla prokázána jen u 11 kmenů z celkových 32, které jsou zde řazeny. 

Na rozdíl od biotypu B dokáže tento biotyp využít nikotinát. Kmeny biotypu B všechny 

rostou při 4°C. Biotyp B roste na L-tryptofanu, L-kynureninu a antranilátu na rozdíl od 

biotypu A. Biotyp B také dokáže využít o mnoho širší spektrum živin než biotyp A 

(galaktóza, fenol, salicylát, naftalen, a další) [18].  

Bakterie P. putida má velmi přizpůsobivý metabolizmus a v životním prostředí se 

zapojuje do biodegradace mnoha organických polutantů. To je dáno především schopností 

horizontálního přenosu genů (zejména konjugace) u tohoto bakteriálního druhu i u většiny 

ostatních pseudomonád. Jak můžeme vidět v tabulce 3 (viz výše) obsahuje tento bakteriální 

druh množství degradačních plazmidů; jako jsou OCT (odbourávání n-alkanů), CAM 

(odbourávání kafru), TOL (metabolizmus toluenu a xylenu), SAL (odbourávání salicylátu), 

NAH (degradace naftalenu) a mnoho dalších. Tato bakterie také dokáže odstranit různé 

těžké kovy z odpadních průmyslových vod [2, 45]. 

3.3 Pseudomonas fluorescens 

Tato bakterie se běžně vyskytuje v kazících se potravinách, jako jsou vajíčka, ryby 

nebo mléko. Při kontaminaci mléka působí jeho nežádoucí změny, jako je hořká až 

mýdlová chuť nebo žloutnutí mléka se zelenou fluorescencí. Dále se běžně vyskytuje ve 

vodě i v půdě. Patogenita kmene pro člověka je dosud ověřována, avšak díky schopnosti 

růst při 4°C může kontaminovat infuzní roztoky [2, 14, 27, 43]. 

Bakteriální druh P. fluorescens svými teplotními nároky kopíruje P. putida. Je 

schopný růst v prostředí, kde je extrémně málo živin, jako je například pitná nebo i 

destilovaná voda. Zde je přísun živin velmi omezený a probíhá pomocí příjmu z atmosféry 

(např. CO2). Bakterie produkuje nažloutlý pigment fluorescein (pyoverdin), který v UV 

světle fluoreskuje a řadí se mezi pseudomonády, které jsou schopny ztekucovat želatinu [6, 

18, 26, 27, 45]. 



Veronika Molinková: Pseudomonas – význam bakterií v environmentálních biotechnologiích 

25 2012 

Tak jako ostatní bakteriální druhy rodu Pseudomonas má i tento velmi dobré 

metabolické vlastnosti. Jak bude v následujících kapitolách blíže popsáno je bakteriální 

druh P. fluorescens schopen degradovat celou řadu organických polutantů jako jsou látky 

patřící do skupiny BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny), PAU (například degradace 

naftalenu a jako jedna z mála bakterií degraduje i PAU se čtyřmi benzenovými jádry) a 

mnohé další [46, 47]. 

3.4 Pseudomonas stutzeri 

Tato bakterie je nefluorescentní denitrifikační pseudomonáda, která se řadí mezi 

polární monotricha. Je také známo, že Pseudomonas stutzeri má přirozené vlohy pro 

genetickou transformaci [6, 40, 48]. 

Kolonie mohou mít nepravidelný tvar i konzistenci. Jejich vzhled se mění s časem, 

kdy čerstvě izolované kolonie jsou červenohnědé a mají charakteristický vrásčitý povrch, 

zatímco po opakovaných přenosech mezi médii se stávají hladké a bledé až mukoidní. 

Kolonie jsou pevné a lze je snadno oddělit od pevného média.  I když netvoří pigmenty, 

hnědé barvy kolonií bakterie dosahuje díky vysoké koncentraci cytochromu c [40, 48, 49].  

 

Obrázek 6: Vrásčité nahnědlé kolonie bakteriální kultury P. stutzeri [48] 



Veronika Molinková: Pseudomonas – význam bakterií v environmentálních biotechnologiích 

26 2012 

Tato bakterie obývá nejrůznější přírodní niky, je hojně rozšířena v půdních i vodních 

prostředí. Patogenita je popisována pouze ojediněle a není tedy vyloučená. Tato bakterie 

již byla izolována jako oportunistický lidský patogen [6, 40, 48]. 

Teplotní optimum je 35°C. Roste i při 40°C (některé kmeny i při 43°C), naopak při 

4°C už neroste vůbec. Tento druh hydrolyzuje škrob a maltózu a neprodukuje žádné 

fluorescentní pigmenty. Diagnostickým prvkem je také neschopnost využít glykogen a 

ztekucovat želatinu [2, 6, 18, 40, 48]. 

Jde celkem o nenáročný druh. K růstu potřebuje v médiu jen amoniové ionty či dusík 

a organický uhlík jako zdroj energie. Tento druh nesnáší kyselé prostředí a již při pH 4,5 se 

růst zastavuje. I když se tyto bakterie vyznačují respiratorním metabolizmem, kde je 

konečným akceptorem elektronu kyslík, přesto všechny kmeny tohoto druhu bakterie umí 

využít dusík jako alternativní akceptor elektronů prostřednictvím denitrifikace v prostředí 

s nedostatkem kyslíku [18, 48]. 

Bakterie tohoto druhu jsou schopny využít některé uhlíkaté sloučeniny, které ostatní 

pseudomonády téměř nedokážou uplatnit ve svém metabolizmu, například škrob, maltózu 

či ethylenglykol. Zvláštní význam mají kmeny bakterií tohoto druhu, které jsou díky 

svému metabolizmu schopné denitrifikace, degradace aromatických sloučenin či fixace 

dusíku. Denitrifikace v podobě anaerobní respirace nitrátu (dusičnanu) je ekologicky velmi 

významný proces, který ovlivňuje koloběh dusíku. Jelikož jsou ale nitráty klíčové živiny 

rostlin, ze zemědělského hlediska je tento proces nežádoucí a zamezuje se mu 

provzdušňováním půdy kypřením. U tohoto druhu byla také prokázána degradace mnoha 

aromatických uhlovodíků, například u kmene P. stutzeri 9A, který je schopen degradace 

naftalenu, fenantrenu a antracenu. Některé kmeny tohoto bakteriálního druhu také vykazují 

rezistenci k různým kovům a rovněž vysoký potenciál k jejich biosorpci (např. hliník, 

chrom, kobalt, olovo, měď či zinek) [18, 21, 22, 48]. 

3.5 Pseudomonas alcaligenes 

Pseudomonas alcaligenes může být původcem infekcí očí nebo otevřených ran. 

Tento druh neprodukuje fluorescentní pigmenty ani pyocyanin, žlutý karotenoidní pigment 

byl prokázán u jediného kmene. Ideální teplota pro růst je 35°C, snese však i 41°C, naopak 

při 4°C růst nedokáže. Tento druh je schopný denitrifikace a některé jeho kmeny ztekucují 
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želatinu. Tak jako mnoho ostatních druhů tohoto rodu je i P. alcaligenes schopná 

degradovat organické uhlovodíky, například kmen P. alcaligenes 8A je schopen využít ke 

svému růstu naftalen, fenantren či fluorantren [2, 5, 21]. 

3.6 Pseudomonas syringae 

Pseudomonas syringae se pohybuje pomocí několika polárních bičíků. Od ostatních 

pseudomonád se liší hlavně tím, že je oxidáza negativní. Tato bakterie patří do skupiny 

fluorescentních pseudomonád (produkuje pyoverdin). Optimální teplota růstu druhu je     

25 – 30°C. P. syringae se řadí mezi rostlinné patogeny. U tohoto druhu existuje množství 

patovarů dělících se podle druhu rostliny, kterou bakterie napadá (P. syringae pv. tabaci, 

P. syringae pv. theae, P. syringae pv. sesami, P. syringae pv. tomato a další).  Rostlinu 

bakterie narušuje buď proteinovým komplexem na svém povrchu, který je důvodem 

intenzivnější tvorby ledových krystalů, nebo produkcí fytotoxinů, které u citlivých rostlin 

způsobují například chlorózu. Mezi známé fytotoxiny produkované bakterií P. syringae 

patří glyotoxin, syringomycin či tabtoxin. Biodegradační aktivita k organickým polutantům 

u tohoto druhu není popisována, jeho biotechnologický potenciál však spočívá v potřebě 

cíleně upravovat jeho genom z důvodu jeho rostlinné patogenity [2, 4, 7]. 

4 Experimentální část 

V experimentální části této práce byla orientačně hodnocena difúzní diskovou 

metodou rezistence bakteriálního kmene P. putida CCM 4797 k vybraným antibiotikům na 

hexadiscích. Bylo také srovnáváno působení hexadisku G-minus a G-plus na 

gramnegativní bakteriální druh P. putida.  

4.1 Materiál a metody 

Laboratorní materiál:  

• Petriho misky 

• mikrobiologická hokejka 

• pipeta 

• Erlenmayerova baňka 
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• alobalová zátka 

• hexadisky ATB (Hexa G-minus 2, Hexa G-plus 8) 

• bakteriální kultura – P. putida CCM 4797 

• živné médium – MPA B1 

Bylo pozorováno působení ATB pomocí hexadisků, které jsou předpřipraveny pro 

G+ a G– bakterie, na bakteriální kmen P. putida CCM 4797. Tento bakteriální kmen je 

izolován ze sedimentu odpadní vody s neznámým obsahem polutantů [73].  

Tekutou bakteriální kulturu jsem pipetou nanesla na živné médium B1 v množství 

0,5 ml a rovnoměrně rozetřela sterilní hokejkou po celé ploše pevného média. Na pevné 

médium s bakteriální kulturou jsem následně aplikovala ATB hexadisky. Po 7 dnech jsem 

změřila inhibiční zóny a zhodnotila výsledky. 

4.2 Výsledky experimentu 

Tabulka 4: Výsledky působení ATB hexadisků na kmen P. putida CCM 4797 

Název antibiotika Symbol Koncentrace [mcg] 
Inhibiční zóna 

[mm] 

Hexa G-minus 2 

Ceftazidime CA 30 10 

Ciprofloxacin CF 5 13,5 

Amikacin AK 30 7 

Netillin NT 30 6 

Nitrofurantoin NF 300 – 

Nalidixic acid NA 30 4 

Hexa G-plus 8 

Penicillin G P 10 units – 

Methicillin MET 5 – 

Vancomycin VA 30 – 

Oxacillin OX 1 – 

Ampicillin AMP 10 – 

Erythromycin E 15 4 
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Obrázek 7: Pů
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5 Možnosti biotechnologického využití 

Bakterie rodu Pseudomonas jsou díky svému přizpůsobivému metabolizmu a 

jedinečné genetické výbavě hojně využívány v nejrůznějších biotechnologických odvětvích 

od biodegradací organických polutantů až po biotechnologie v zemědělství. 

Bakterie Pseudomonas fluorescens je hojně využívána v biotechnologických a 

biodegradačních metodách. Při degradačním procesu je však složité určit prospěch 

konkrétní bakteriální populace v daném prostředí. Zde se dá využít tzv. reporter genů, což 

je například lux gen, který kóduje bioluminiscenci. Jeho expresí lze sledovat průběh 

biodegradace. Bakterie Pseudomonas fluorescens HK44 metabolizuje naftalen díky nah 

genu, který obsahuje informaci k tvorbě enzymů potřebných pro katabolismus naftalenu a 

byl navržen tak, aby obsahoval i lux gen. Oba tyto geny ovládá stejný promotor. Ve 

výsledku to znamená, že pokud je v přítomnosti Pseudomonas fluorescens naftalen (jako 

zdroj uhlíku a energie) a kyslík (jako akceptor elektronů) je biodegradační aktivita 

znázorněna pomocí bioluminiscence, a tedy kolonie této bakterie budou světélkovat. Takto 

geneticky upravená bakterie již byla úspěšně použita k degradaci naftalenového znečištění 

v praktických testech v Qak Ridge National Laboratory v Tennessee [45]. 

Rostlinný patogen Pseudomonas syringae rostlinu poškozuje tím, že na své vnější 

membráně má proteinový komplex, který je důvodem tvorby ledových krystalů na listech 

rostliny již při teplotách mírně pod bodem mrazu (-3°C), čímž narušují vnější tkáně 

rostliny. Vznikají tak ohromné škody na zemědělských plodinách (např. brambory). 

Pomocí metod rekombinace DNA se podařilo vytvořit mutantní kmen s inaktivovanými 

geny, které podmiňovaly vznik ledových krystalů. Když se těmito bakteriemi ošetří dané 

rostliny, dojde ke snížení tohoto negativního projevu v důsledku přirozené konkurence 

s divokým kmenem. Naopak opačně geneticky upravené bakterie tohoto rodu už byly 

použity v lyžařských areálech, aby sníh déle vydržel. Takto geneticky upravené bakterie 

jsou pak schopny tvořit ledové krystaly i při vyšších teplotách. Také již byla vyvinuta 

metoda, kdy je na sazenice rostlin nanesen preparát s bakteriofágy bakterie P. syringae. Při 

experimentu byly na bakteriofágy ošetřené a neošetřené rostliny naneseny tyto bakterie. Ve 

výsledku 60 % neošetřených rostlin mělo míru defoliace nad 12 %, zatímco všechny 

ošetřené rostliny měly míru defoliace pod 12 %. Další metodou, která potlačuje bakterie 

podporující tvorbu ledových krystalů je nanášení přípravků s obsahem bakteriálního kmene 
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P. fluorescens A506, který působí antagonisticky k těmto fytopatogenům. Tento postřik je 

však nutno aplikovat preventivně asi den před očekávanými mrazy [3, 4, 32]. 

V zemědělství se projevuje velký význam bakterií rodu Pseudomonas také u mnoha 

jiných plodin, například u bavlníku. Aplikací P. putida, či P. fluorescens na semena a 

kořeny plodiny se dá zlepšit prospěch rostliny a limitovat měkké hniloby, čímž roste 

produkce takto ošetřených rostlin. Jako příklad lze uvést přípravek Dagger G, který 

obsahuje bakterii P. fluorescens a je používán proti houbám (např. proti houbám rodu 

Rhizoctonia či Phytium) napadajícím bavlník či sazenice plodin (zelenin) [45]. 

Velmi zajímavá je také účast bakterií na tvorbě biopolyesterů. Některé druhy bakterií 

rodu Pseudomonas jsou schopny akumulace granul poly-β-hydroxybutyrátu (PBH) jako 

zásobní látky, což je polymer patřící do poly-β-hydroxyalkanové skupiny schopný 

biodegradace. Mezi bakterie schopné akumulace PBH patří například některé kmeny        

P. pseudoalcaligenes, Pseudomonas sp. RZS1 a některé kmeny P. fluorescens (například 

P. fluorescens A2a5). Produkce PBH u P. fluorescens A2a5 je velmi vysoká, tento kmen 

byl izolován z půdy na Aljašce. Bakterie akumulující PBH jej běžně v sušině obsahují           

10 - 30 %, nicméně kmen P. fluorescens A2a5 jej obsahuje až 70 % v sušině. Kmen   

Pseudomonas sp. RZS1 produkuje zvýšené množství PBH při dvoustupňové kultivaci, kdy 

nejdříve je kultivován na médiu s dostatkem živin, poté je biomasa oddělena centrifugou a 

promyta destilovanou vodou. Druhý krok kultivace biomasy na médiu s nedostatkem živin, 

konkrétně s nedostatkem dusíku, indukuje tvorbu granul PBH [13, 50, 51]. 

 
Obrázek 8: Granula PBH u P. fluorescens A2a5, zvětšení 10 000x, upraveno z [50] 
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Z PBH se po izolaci a zpracování mohou vyrábět fólie, vlákna, nádoby, tabule a dá 

se i tvarovat podle potřeby. Metody izolace dnes spočívají v extrakci rozpuštěním, 

v chemickém vyluhování v chlornanu sodném a v selektivní enzymolýze. Degradace PBH 

probíhá dvěma způsoby. Vnitrobuněčná biodegradace probíhá u bakterií, které si kumulují 

PBH jako zásobní látku a za nepříznivých nutričních podmínek jej rozkládají 

depolymerizačním PBH enzymem a následně řadou reakcí z něj získávají energii. Některé 

druhy bakterií, jako např. Paucimonas lemoignei (dříve řazena do rodu Pseudomonas) či 

Alcaligenes faecalis jsou schopné i mimobuněčné degradace PBH, kde jsou rovněž využity 

depolymerizační enzymy. PBH je plně degradabilní a může být rozložen bakteriální 

činností až na oxid uhličitý a vodu [13]. 

5.1 Biodegradace organických látek 

Největší potenciální užitek rodu Pseudomonas však spočívá ve schopnosti 

biodegradovat člověkem produkované látky kontaminující životní prostředí, což je 

významné pro bioremediaci zasažených lokalit. Tyto degradační schopnosti jsou dány 

především unikátní genetickou výbavou a schopnostmi, které bakterie rodu Pseudomonas 

mají. Velkou roli zde hrají především degradační plazmidy tohoto rodu, jejichž výběr je 

v tabulce 3 (viz výše). 

Organické kontaminanty představují v dnešní době velkou zátěž pro životní prostředí 

a řada z nich perzistuje. Půdy zasažené ropným znečištěním obsahují celou řadu 

polycyklických aromatických uhlovodíků a dalších heterocyklických sloučenin. Při 

biodegradaci využívá bakterie organické látky jako svůj růstový substrát. Jedná se o 

exergonický proces, protože se degradací organických látek uvolňuje energie [52]. 

5.1.1 Biodegradace základních organických látek 

Oxidace lipidů je schopna například bakterie P. fluorescens spolu s dalšími druhy, 

které jsou schopny produkovat enzym lipázu. Lipáza štěpí lipidy na jejich základní složky 

(glycerol a mastné kyseliny), které jsou dále degradovány. Glycerol může být oxidován až 

na oxid uhličitý a vodu a z mastných kyselin je postupně odštěpován acetyl-koA 

prostřednictvím β-oxidace a ω-oxidace, což jsou reakce, kterými bakterie získávají energii 

z mastných kyselin. Řecké písmeno udává polohu uhlíku, na kterém začíná reakce [14]. 
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Mnoho druhů bakterií rodu Pseudomonas je schopno využít jako zdroj dusíku, uhlíku 

i energie různé aminokyseliny. Oxidace aminokyselin v aerobních podmínkách probíhá 

procesy oxidativní deaminace, jejíž průběh je znázorněn ve schématu 3.  

 

Schéma 3: Schéma oxidativní deaminace aminokyselin podle [14] 

Permeázy (specifické transportní proteiny) pro různé aminokyseliny byly zjištěny 

například u druhu P. aeruginosa, P. putida, P. fluorescens a dalších. U P. fluorescens jsou 

to například permeázy, které přenášejí do buňky molekuly L-alaninu a L-prolinu. Některé 

pseudomonády dokážou ke svému růstu využít i aminokyselinu arginin. Degradace 

argininu je jedním ze způsobů jak mohou aerobní pseudomonády získat ATP za 

anaerobních podmínek [2]. 

Následující tabulka obsahuje přehled některých aminokyselin a jejich produktů 

vzniklých degradací bakteriemi rodu Pseudomonas. 

Tabulka 5: Základní přehled oxidace aminokyselin bakteriemi rodu Pseudomonas 

Aminokyselina Původce oxidace Konečné produkty oxidace Zdroj 

L-, D-leucin P. aeruginosa kys. acetoctová, acetyl-koA 28 
Valin Pseudomonas sp. kys. propionová 14 
Izoleucin Pseudomonas sp. kys. octová, kys. propionová 14 
Hydroxyprolin P. putida kys. 2-ketoglutarová, amoniak 14 
Fenylalanin, tyrozin P. aeruginosa kys. fumarová, kys. acetooctová 14 
Tryptofan Pseudomonas sp. kys. jantarová, acetyl-koA, amoniak 14 
L-, D- lysin P. putida kys. glutarová 28 
L- arginin P. aeruginosa kys. karbamová 22, 28 

5.1.2 Biodegradace alkanů 

Díky svým jednoduchým vazbám jsou alkany asi nejméně reaktivní skupinou 

organických sloučenin. Kvůli svým jednoduchým řetězcům jsou považovány za nejsnáze 

biodegradovatelné uhlovodíky, jejichž zdrojem je ropa a zemní plyn [53]. 
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Alkany mohou být degradovány prostřednictvím monoterminální či diterminální 

oxidace. Monoterminální oxidace spočívá v působení na první uhlík degradovaného 

alkanu. Z této reakce vzniká alkohol, který přechází přes aldehyd na mastnou kyselinu. Ta 

je opět dále degradována β-oxidací na acetyl-koA, který vstupuje do Krebsova cyklu. Při 

diterminální oxidaci je oxidován libovolný konec řetězce za vzniku směsi kyselin. 

Příkladem je oxidace 2-metylhexanu bakterií P. aeruginosa, kdy vzniká směs kyseliny     

5-metylhexanové a kyseliny 2-metylhexanové [14, 22]. 

Jednotlivé druhy pseudomonád jsou schopny degradovat různě dlouhé alkany. 

Například P. putida Gpo1 dokáže (díky OCT plazmidu) hydroxylovat alkany C3 – C4 a    

C6 – C14 a ω-oxidovat mastné kyseliny s počtem uhlíků 6 – 12 [28]. 

5.1.3 Biodegradace monoaromatických uhlovodíků 

Mezi monoaromatické uhlovodíky patří fenol a látky patřící do skupiny BTEX 

(benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny). Benzen se do životního prostředí dostává především 

ze zpracování a spalování fosilních paliv; toluen se do prostředí uvolňuje převážně 

z výroby, zpracování a spalování benzínů, z chemického průmyslu a z koksárenství; 

ethylbenzen se dostává do prostředí především při zpracování ropy a zpracování či 

spalování jejích produktů; xyleny se dostávají do prostředí z velké části automobilovou 

dopravou, jelikož jsou obsaženy v benzínech. BTEX se také vyskytují v průmyslových 

odpadních vodách a velké nebezpečí spočívá také v havarijních únicích těchto látek. 

Zpravidla se jedná o velmi těkavé látky a tak se vyskytují především v atmosféře, kde 

přispívají ke vzniku fotochemického smogu, a odkud jsou mokrou atmosférickou depozicí 

vymývány do vody a půdy, kde mohou být biodegradovány mikroorganizmy [55, 56, 57, 

58]. 

V současnosti se zkoumá jak zvýšit schopnost biodegradace u vhodných bakterií. 

Bylo pozorováno, že směsná kultura bakterií P. putida a P. fluorescens degraduje BTEX o 

mnoho efektivněji (9 – 75 krát) pokud jsou bakterie imobilizovány na vláknité matrici 

v bioreaktoru, než když jsou bakterie volně v živném roztoku. Bylo prokázáno, že adaptací 

imobilizovaných buněk, která spočívá v dlouhodobém (zhruba rok) vystavování bakterií 

zvýšeným koncentracím těchto látek za hypoxických podmínek, lze dosáhnout změny 

v jejich fyziologii. Imobilizované bakterie jsou tak schopné snášet vyšší koncentrace těchto 
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látek. Například volné bakterie už nejsou schopny degradovat benzen v koncentraci asi  

500 mg/l, zatímco imobilizované bakterie efektivně degradují i koncentrace okolo        

1127 mg/l. Adaptované buňky také rychleji rostou, mají větší odolnost k nedostatku 

kyslíku a i jejich tvar je výrazně protáhlejší než u neadaptovaných bakterií. I po tom, co 

byly imobilizované bakterie vráceny zpět do volného živného roztoku, vykazovaly lepší 

degradační výsledky než původní neadaptované bakterie. Bioreaktor s vláknitou matricí je 

tedy skvělý způsob jak vyvinout silné a odolné kmeny degradující vysoké koncentrace 

toxických látek i pro praktické využití, například pro odpadní průmyslové vody [46]. 

 

Schéma 4: Průběh degradace směsi benzenu, toluenu a m-xylenu bakterií P. putida [59, 60] 
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Schéma 4 znázorňuje biodegradace směsi benzenu, toluenu a m-xylenu působením 

bakterií P. putida. Aerobní degradace benzenu začíná nejdříve začleněním dvou atomů 

kyslíku do jeho molekuly pomocí enzymu dioxygenázy za vzniku cis-dihydrodiolu, který 

je enzymem dehydrogenázou převeden na katechol. Ten je pak katechol 2,3-dioxygenázou 

převeden na 2-hydroxymukonát semialdehyd, který je nakonec rozštěpen na acetaldehyd a 

pyruvát. Z obou látek vzniká acetyl-koA (acetyl koenzym A), který se začleňuje do 

Krebsova cyklu, kterým bakterie získává energii. Toluen může být degradován různými 

způsoby, u bakteriálního rodu Pseudomonas je však častější metabolická dráha kódovaná 

TOL plazmidem. Degradace probíhá postupnou oxidací methylové skupiny na benzyl 

alkohol, benzaldehyd a kyselinu benzoovou, která je dioxygenována na katechol, jehož 

produkty opět vstupují do Krebsova cyklu. U degradace xylenu velmi záleží na poloze 

funkčních skupin, například ortho-xylen je velmi špatně degradabilní, zatímco meta- i 

para-xylen je dobře degradabilní. Degradace meta-xylenu probíhá velmi podobně jako u 

benzenu a toluenu a má také velmi podobný výsledek [28].  

 Fenol se do prostředí dostává především při jeho výrobě a použití v chemickém 

průmyslu a také při spalovacích procesech. Tato látka není tak těkavá jako BTEX a tak se 

vyskytuje ve vodě a v půdě ve větší míře. Fenoly jsou toxické pro vodní živočichy. 

Nechlorované fenolové deriváty jsou za aerobních podmínek biodegradabilní. Velmi 

nebezpečné jsou chlorované fenoly, které podléhají bioakumulaci. Nicméně i chlorované 

fenoly podléhají degradaci, například prostřednictvím toluenové dioxygenázy bakterie     

P. putida F1, která hydroxyluje jak fenol tak i 2,5-dichlorofenol [28, 61]. 

5.1.4 Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou aromatické uhlovodíky, které se 

skládají ze dvou a více benzenových jader. Patří mezi ně především naftalen, fenantren, 

antracen, pyren, chryzen, benzo(a)pyren, fluoren a další. PAU jsou hydrofobní a velmi 

málo rozpustné ve vodě, tudíž se vyskytují převážně v půdě a sedimentech. Jsou také 

karcinogenní a mutagenní s tím, že tyto vlastnosti rostou s rostoucí molekulovou hmotností 

molekuly. Nebezpečí pro člověka spočívá v kontaktu s kůží, v inhalaci částic či v jejich 

požití jídlem, které v potravním řetězci prošlo bioakumulací PAU. Nacházejí se například 

v ropném znečištění (například při únicích ropných rafineríí do prostředí či nehodách, kdy 

vznikají ropné skvrny či kontaminace zeminy), v uhelném dehtu, v sazích, nebo také 
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v městských splašcích. Jsou také produkty nedokonalého spalování fosilních paliv. Díky 

své nízké rozpustnosti jsou částečně perzistentní v sedimentárních prostředích. PAU 

vykazují vysokou afinitu k vodním sedimentárním a půdním částicím a zároveň malou 

těkavost, díky čemuž je možné je najít ve spodních přístavních sedimentech či v půdě, kde 

negativně ovlivňují přirozenou faunu. PAU v životním prostředí perzistují, dokud nejsou 

bioakumulovány či degradovány [42, 62]. 

Biodegradace PAU ve vodním prostředí je komplikovaná z důvodu nedostatku 

kyslíku. Rod Pseudomonas však obsahuje mnoho druhů, které jsou schopny anaerobního 

metabolizmu v přítomnosti nitrátu a zároveň oxidují PAU. Zástupci rodu Pseudomonas 

dokonce představují až 86,9 % mikroorganizmů degradujících uhlovodíky ve zvodních 

kontaminovaných benzínem. V půdním systému jsou PAU většinou biologicky dobře 

odbouratelné, kdy PAU s nízkou molekulovou hmotností jsou degradovány mnohem 

rychleji než PAU s vysokou molekulovou hmotností. Bakterie degradující PAU jsou 

izolovány především z půdy kontaminované právě PAU. Schopnost degradace PAU je u 

bakterií geneticky kódována a převážně jsou tyto schopnosti kódovány plazmidovou DNA. 

Mnoho bakterií rodu Pseudomonas je schopno využít PAU jako jediný zdroj uhlíku [42, 

47, 62]. 

Naftalen degradují například bakteriální druhy P. putida G7 a P. putida G1064, 

protože obsahují plazmid NAH7, který kóduje enzymy rozkládající naftalen přes salicylát 

na pyruvát a acetát. Bakterie P. putida GZ44 kromě naftalenu degraduje také fenantren a 

antracen. Mezi další bakterie degradující naftalen patří P. aeruginosa a P. fluorescens [28, 

47]. 

V následujícím schématu 5 vidíme základní rovnici bakteriální degradace naftalenu 

(I), která je běžná i u Pseudomonas. Naftalen je enzymem naftalen 1,2-dioxygenázou 

přeměnen na 1,2-dihydroxynaftalen (naftalen 1,2-dihydrodiol) (II). V mezireakci vzniká 

pyruvát a salicylaldehyd, ze kterého vzniká salicylát (III). Salicylát přechází pomocí 

enzymu hydroxylázy na katechol (IV), který je štěpen ortho- či meta-štěpnou dráhou. Při 

ortho-štěpení vznikne sukcinyl-koA a acetyl-koA; při meta-štěpení vzniká pyruvát a 

acetaldehyd, obě látky jsou strukturně velmi podobné a z obou vzniká acetyl-koA. V obou 

případech vzniklý acetyl-koA vstupuje do Krebsova cyklu, což je sled biochemických 

reakcí, při nichž je získávána energie [25, 39, 47]. 
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Schéma 5: Základní kroky biodegradace naftalenu, zdroj [39] upraveno podle [47] 

Fenantren je PAU se třemi benzenovými jádry. Aerobní biodegradace fenantrenu 

začíná působením enzymu dioxygenázy, vzniká 3,4-dihydroxyfenantren, ze kterého            

meta-štěpením vzniká kyselina 1-hydroxy-2-naftoová. Tato kyselina může být dále štěpena 

dvěma způsoby: a) vzniká kyselina ortho-naftoová a dále kyselina protokatechová (neboli 

kyselina 3,4-dihydroxybenzoová), tato dráha končí vznikem pyruvátu, dále acetyl-koA a 

vstupem do Krebsova cyklu; b) vzniká 1,2-dihydroxynaftalen (naftalen 1,2-dihydrodiol), 

který je stejně jako u degradace naftalenu štěpen přes salicylát na katechol, ze kterého opět 

nakonec vznikne acetyl-koA, který vstupuje do Krebsova cyklu. Toto je nejběžnější průběh 

bakteriální biodegradace fenantrenu, avšak u různých bakteriálních druhů můžou nastat 

různé odchylky této metabolické dráhy, nicméně výsledek je vždy stejný. Velmi podobná 
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je také biodegradace antracenu, který se skládá také ze tří benzenových jader, jen v trochu 

jiné poloze. Antracen je pomocí dioxygenázy oxidován na 1,2-dihydroxyantracen, který 

podléhá meta-štěpení přes kyselinu 2-hydroxy-3-naftoovou a salicylát na katechol a zbytek 

reakce je stejný jako u předešlých případů [47]. 

Mikrobiální degradace složitějších PAU s obsahem 5 a více benzenových jader je 

poměrně složitá a již není tak častá. Nicméně PAU s obsahem ještě 4 benzenových jader 

(chryzen, benz[a]antracen) jsou dobře využívány bakteriálním druhem Pseudomonas 

fluorescens jako jediný zdroj uhlíku a energie [47]. 

5.1.5 Biodegradace polychlorovaných bifenylů 

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou nehořlavé kapaliny, které se dříve využívaly 

jako elektroizolační a hydraulické kapaliny, impregnační látky, přísady do laků a plastů 

apod., odkud se vypařovaly či vyluhovaly do životního prostředí, kde vstupovaly do 

potravních řetězců. PCB jsou lipofilní bioakumulativní sloučeniny, které u lidí způsobují 

dermatologické onemocnění, poškození jater a reprodukční problémy. Jejich obsah 

v tukových tkáních, odkud se prakticky nevylučují, roste s věkem člověka a předpokládá se 

jejich karcinogenní efekt. Velmi negativně také působí na zvířata. PCB se řadí mezi 

perzistentní organické polutanty (POP), protože jsou v životním prostředí jen těžko 

rozložitelné. Velký vliv na biodegradabilitu i bioakumulaci má poloha a počet atomů 

chloru. Nejvyšší bioakumulaci vykazují PCB s 5 až 7 atomy chloru. Bylo prokázáno, že se 

tyto PCB značně akumulují v řasách rodu Scenedesmus či Chlamydomonas, pro něž jsou 

nejméně toxické, oproti vyšším živočichům a člověku, pro něž jsou značně toxické. Dnes 

už platí zákaz výroby i používání většiny PCB, nicméně stále existují způsoby emisí těchto 

látek. Do ovzduší se dostávají v důsledku nedokonalého spalování organických látek 

obsahujících chlor, například plastů [42, 63]. 

PCB mají celkem 209 kongenerů, lišících se vzájemně počtem a polohou chlorových 

substituentů, fyzikálními a chemickými vlastnostmi i biodegradabilitou. Je známo několik 

obecně platných skutečností o biodegradabilitě PCB, např.: čím více je bifenyl chlorovaný, 

tím méně je biodegradabilní; bifenyly, které obsahují 2 atomy chloru v poloze ortho- jsou 

extrémně nebiodergadabilní; chlorované bifenyly, které mají jedno jádro nesubstituované 

žádným atomem chloru, jsou degradovány rychleji než PCB, které mají substituovány obě 
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jádra, zároveň je vždy jádro s menším počtem substituentů chloru degradováno dříve. Mezi 

způsoby odstraňování PCB v terénu patří použití přídavného substrátu nebo 

bioaugmentace. Jako přídavný substrát se používá nechlorovaný bifenyl, který je 

rozpustnější ve vodě než PCB a má tedy vyšší biodostupnost, ten stimuluje populaci 

mikroorganizmů a indukuje u nich biodegradaci také PCB. Tato metoda má však mnoho 

nevýhod (toxicita bifenylu, vysoké náklady). Další metodou je bioaugmentace, která 

spočívá v aplikaci bakteriálních kmenů degradujících PCB v oblastech, kde mikrobiální 

populace s takovými vlastnosti chybí. Často se také využívá kombinace anaerobní a 

aerobní degradace PCB, kdy vysoce chlorované kongenery jsou degradovány anaerobně na 

méně chlorované kongenery, se kterými si už jsou schopny poradit i bakterie s aerobním 

metabolismem [42, 52, 54, 65]. 

Mnoho bakteriálních druhů rodu Pseudomonas je schopno degradovat PCB. Takové 

bakterie bývají izolovány z míst znečištěných právě těmito látkami. Patří mezi ně bakterie 

Pseudomonas sp. 2, která je schopna degradovat pomocí dioxygenáz až 

tetrachlorobifenyly. Bakteriální kmen Pseudomonas aeruginosa TMU 56 byl izolován 

z půdy kontaminované přes 35 let transformátorovou kapalinou Askarelem. Bylo 

pozorováno, že tento kmen dokáže růst na bifenylech s jedním až se šesti substituenty 

chloru [66, 67]. 

 

Schéma 6: Obecné schéma přeměny PCB na acetyl-koA, pyruvát a kyselinu chlorobenzoovou bakteriálním 
kmenem Pseudomonas sp. KKS 102 [68] 
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Kompletní degradaci PCB však doprovází značné množství enzymů. Ty jsou 

znázorněny v obecném schématu 6 – degradace PCB bakterií Pseudomonas sp. KKS 102. 

Na schématu jsou znázorněny enzymy: BphA (bifenyl dioxygenáza), BphB (dihydrodiol 

dehydrogenáza), BphC (2,3-dihydroxybifenyl dioxygenáza), BphD (hydroláza kyseliny    

2-hydroxy-6-oxo-6-fenylhexa-2,4-dienové), BphE (2-hydroxypenta-2,4-dienoát 

hydratáza), BphF (4-hydroxy-2-oxovalerát aldóza), BphG (acetaldehyd dehydrogenáza). 

Enzym BphA má 4 podjednotky a převede PCB na dihydrodiolovou sloučeninu, kterou 

enzym BphB přemění na 2,3-dihydroxybifenyl. Ten je dále enzymem BphC degradován na 

kyselinu 2-hydroxy-6-oxo-6-fenylhexa-2,4-dienovou (HOPDA). Tato kyselina je velmi 

zajímavá z hlediska aktivace genů. Enzymy BphA, BphB a BphC se stávají aktivní díky 

přítomnosti bifenylů, zatímco BphD už ne. Je tedy pravděpodobně, že právě HOPDA 

indukuje aktivitu dalších enzymů. Enzym BphD degraduje HOPDA na chlorobenzoovou 

kyselinu (produkt) a na 2-hydroxypenta-2,4-dieonát, který je enzymy BphE, BphF a BphG 

přeměněn na konečné produkty – acetyl-koA a pyruvát [68]. 

Vzniklé kyseliny chlorbenzoové jsou dále degradovány. Například          

Pseudomonas sp. 2 je schopná kromě PCB degradovat i chlorbenzoové kyseliny.             

Při pokusu s 2,4-dichlorbenzoovou a 2,5-dichlorbenzoovou kyselinou bylo po 3 týdnech 

biodegradace přítomno už jen 70 % počátečního množství těchto látek [66]. 

6 Biodegradace kovů 

Přítomnost různých kovů může mít negativní dopad na aerobní i anaerobní degradaci 

organických látek. Bylo prokázáno, že již koncentrace 2,8 mg/l Pb(II) inhibuje degradaci 

ropných produktů bakteriemi Pseudomonas sp. Podobný účinek mají i koncentrace        

317 mg/l Mn(II) či 0,43 mg/l Zn(II) a mnoha dalších kovů (Co, Hg, Cr, Cd). Mnoho druhů 

bakterií tak využívá různé mechanismy rezistence k těmto kovům. Patří mezi ně 

intracelulární (bioakumulace – aktivní) a extracelulární (biosorpce – pasivní) srážení kovů, 

pasivní vypařování (volatizace), redukce kovů na méně toxickou formu, vylučování kovů 

z buňky pomocí efluxních pump či produkce chelatačních činidel (metalothioneiny) nebo 

biosurfaktantů. Tyto mechanismy rezistence ke kovům jsou geneticky kódovány a jsou 

přítomny i v bakteriích rodu Pseudomonas (v jejich chromozomální, ale častěji 

v plazmidové DNA). Například bakteriální druh Pseudomonas H1 dokáže intracelulárně 
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akumulovat kadmium. Bakterie P. aeruginosa zase produkuje rhamnolipidové 

biosurfaktanty, které redukují toxicitu kadmia, čímž se rapidně zvyšuje degradace 

organických látek v půdě s obsahem kadmia [10, 47]. 

Bioremediace těžkých kovů spočívá v jejich redukci na netoxickou nebo méně 

toxickou formu. U bakteriálního rodu Pseudomonas je degradace tohoto druhu nejčastěji 

popisována u šetimocného chromu. Chrom je těžký kov a zároveň problémová znečišťující 

látka životního prostředí, kam se dostává především lidskou činností, např. při zpracování 

kůží, kovů, konzervaci dřeva či při výrobě pigmentů. Chrom může existovat v mocenstvích 

od (II) do (VI), avšak v životním prostředí se vyskytuje převážně v mocenstvích (III) a 

(VI), které se od sebe výrazně liší. Cr(VI) je vysoce toxická látka mutagenní pro většinu 

organizmů a karcinogenní pro člověka. Je ve vodě rozpustný a tak může kontaminovat 

podzemní vodu i vodní nádrže. Cr(III) je o mnoho méně toxická poměrně stálá látka, která 

není rozpustná ve vodě (váže se na pevné částice) a v malém množství je dokonce 

nezbytná pro metabolizmus sacharidů a lipidů u člověka i jiných živočichů. Běžné procesy 

remediace prostředí kontaminovaného Cr(VI) jsou velmi nákladné a zatěžují prostředí 

mnoha dalšími chemikáliemi, proto je možnost využití bakterií redukujících chrom velmi 

zajímavá. Mnoho bakteriálních druhů rodu Pseudomonas je schopno přímé redukce Cr(VI) 

na stálý Cr(III). Řadí se mezi ně například P. aeruginosa A2Chr a P. aeruginosa S128 

(aerobní podmínky), některé kmeny druhu P. stutzeri (anaerobní podmínky) či 

Pseudomonas sp. CRB5 (aerobní i anaerobní podmínky. P. putida (aerobní podmínky) 

obsahuje flavoproteinovou reduktázu, což je enzym, který redukuje Cr(VI) na Cr(III) [28, 

47, 69]. 

Existují však také negativní dopady bakteriální transformace těžkých kovů. Některé 

druhy Pseudomonas sp. mohou biomethylovat Hg(II) na plynnou methylrtuť, což je 

nejtoxičtější forma rtuti, která je hojně akumulována v tucích [47]. 

Dalším způsobem je odstranění těžkých kovů (například z odpadní vody) pomocí 

bakteriální biomasy. Mnoho bakteriálních druhů rodu Pseudomonas má velký potenciál 

k biosorpci těžkých kovů a to i v neživém stavu. Například bylo již pozorováno, že neživá 

bakteriální biomasa skládající se z některých kmenů fluorescentních druhů P. fluorescens a 

P. putida efektivně sorbuje Cr(VI), Cu(II), Cd(II) a Ni(II), kdy sorpce Cd(II) a Ni(II) 

dosahovaly až hodnot nad 500 mg/g biomasy (bylo zjištěno, že na sorpce Cd(II) a Ni(II) 
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má velmi negativní efekt přítomnost jiných iontů kovů). Sorpce Cu(II) a Cr(VI) byly jen   

9 – 238 mg/g bakteriální biomasy [70, 71]. 
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7 Závěr 

Tato práce poskytuje ucelený a podrobný popis bakteriálního rodu Pseudomonas 

včetně jeho fyziologických a genetických charakteristik. Přínos bakalářské práce vidím 

v propojení popisu biodegradačních schopností těchto bakterií s jejich genetickou výbavou. 

Velmi zajímavý je nedědičný přenos genetické informace mezi bakteriemi v podobě 

horizontálního přenosu genů, který je základem získávání degradačních, rezistentních i 

jiných vlastností bakterií. Užitečným aspektem mé bakalářské práce je také orientační 

testování citlivosti bakteriálního kmenu Pseudomonas putida CCM 4797 na antibiotika 

antibiotických hexadisků, předpřipravených pro gramnegativní a grampozitivní bakterie. 

Podle očekávání citlivost vyšla pozitivní na všechna antibiotika hexadisku určeného na 

gramnegativní bakterie kromě nitrofurantoinu, na něž byl kmen v dané koncentraci 

rezistentní. Citlivost tohoto kmene na antibiotika hexadisku určeného na grampozitivní 

bakterie byla negativní, jen u erythromycinu byla citlivost pozitivní. 

Cílem mé bakalářské práce bylo také především poskytnout čtenáři ucelený náhled 

na potenciál bakteriálního rodu Pseudomonas v různých odvětvích environmentálních 

biotechnologií. Zvláštní důraz byl pak kladen na objasnění metabolizmu různých 

organických polutantů životního prostředí, jako jsou alkany, monoaromatické uhlovodíky, 

polycyklické aromatické uhlovodíky či polychlorované bifenyly. Za zmínku také stojí 

schopnost těchto bakterií biodegradovat různými způsoby těžké i jiné kovy z životního 

prostředí a to i v neživém stavu v případě biosorpcí. V dnešní době je již znám obrovský 

biotechnologický potenciál skrývající se v genomu některých druhů bakterií, proto je 

potřeba rozvíjet biotechnologické procesy na základě dokonalého studia genotypových 

vlastností organismů, neboť jejich vhodná aplikace v environmentálních procesech může 

vést k čistšímu životnímu prostředí. 
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Přílohy 

Příloha 1: Dnešní seznam druhů bakteriálního rodu Pseudomonas [9] 

1. Pseudomonas abietaniphila 2. Pseudomonas aeruginosa 
3. Pseudomonas agarici 4. Pseudomonas alcaligenes 
5. Pseudomonas alcaliphila 6. Pseudomonas amygdali  
7. Pseudomonas anguilliseptica  8. Pseudomonas antarctica  
9. Pseudomonas argentinensis  10. Pseudomonas arsenicoxydans 
11. Pseudomonas asplenii 12. Pseudomonas avellanae 
13. Pseudomonas azotifigens 14. Pseudomonas azotoformans 
15. Pseudomonas balearica  16. Pseudomonas bauzanensis  
17. Pseudomonas beteli  18. Pseudomonas borbori 
19. Pseudomonas boreopolis  20. Pseudomonas brassicacearum  
21. Pseudomonas brenneri 22. Pseudomonas caeni  
23. Pseudomonas cannabina  24. Pseudomonas carboxydohydrogena  
25. Pseudomonas caricapapayae 26. Pseudomonas cedrina 
27. Pseudomonas chlororaphis 28. Pseudomonas cichorii 
29. Pseudomonas cissicola 30. Pseudomonas citronellolis 
31. Pseudomonas composti 32. Pseudomonas congelans 
33. Pseudomonas corrugata  34. Pseudomonas costantinii 
35. Pseudomonas cremoricolorata 36. Pseudomonas cuatrocienegasensis 
37. Pseudomonas deceptionensis 38. Pseudomonas delhiensis 
39. Pseudomonas duriflava 40. Pseudomonas extremaustralis 
41. Pseudomonas extremorientalis 42. Pseudomonas ficuserectae  
43. Pseudomonas flavescens  44. Pseudomonas flectens  
45. Pseudomonas fluorescens 46. Pseudomonas fragi 
47. Pseudomonas frederiksbergensis  48. Pseudomonas fulva  
49. Pseudomonas fuscovaginae 50. Pseudomonas gelidicola 
51. Pseudomonas geniculata  52. Pseudomonas gessardii 
53. Pseudomonas graminis 54. Pseudomonas grimontii 
55. Pseudomonas guineae 56. Pseudomonas halophila  
57. Pseudomonas hibiscicola  58. Pseudomonas indica  
59. Pseudomonas japonica  60. Pseudomonas jessenii 
61. Pseudomonas jinjuensis  62. Pseudomonas kilonensis  
63. Pseudomonas knackmussii 64. Pseudomonas koreensis  
65. Pseudomonas libanensis 66. Pseudomonas lini  
67. Pseudomonas litoralis  68. Pseudomonas lundensis 
69. Pseudomonas lurida 70. Pseudomonas lutea 
71. Pseudomonas mandelii 72. Pseudomonas marginalis  
73. Pseudomonas marincola 74. Pseudomonas mediterranea 
75. Pseudomonas meliae  76. Pseudomonas mendocina  
77. Pseudomonas meridiana  78. Pseudomonas migulae  
79. Pseudomonas mohnii 80. Pseudomonas monteilii 
81. Pseudomonas moorei 82. Pseudomonas moraviensis 
83. Pseudomonas mosselii  84. Pseudomonas mucidolens  
85. Pseudomonas nitroreducens 86. Pseudomonas oleovorans  
87. Pseudomonas orientalis 88. Pseudomonas otitidis 
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89. Pseudomonas pachastrellae  90. Pseudomonas palleroniana  
91. Pseudomonas panacis 92. Pseudomonas panipatensis 
93. Pseudomonas parafulva 94. Pseudomonas pelagia  
95. Pseudomonas peli  96. Pseudomonas pertucinogena 
97. Pseudomonas pictorum 98. Pseudomonas plecoglossicida 
99. Pseudomonas poae 100. Pseudomonas pohangensis  
101. Pseudomonas proteolytica 102. Pseudomonas psychrophila  
103. Pseudomonas psychrotolerans 104. Pseudomonas putida 
105. Pseudomonas reinekei  106. Pseudomonas resinovorans 
107. Pseudomonas rhizosphaerae 108. Pseudomonas rhodesiae 
109. Pseudomonas sabulinigri 110. Pseudomonas salomonii 
111. Pseudomonas savastanoi  112. Pseudomonas segetis 
113. Pseudomonas seleniipraecipitans 114. Pseudomonas simiae  
115. Pseudomonas straminea 116. Pseudomonas stutzeri  
117. Pseudomonas synxantha 118. Pseudomonas syringae 
119. Pseudomonas taeanensis 120. Pseudomonas taetrolens  
121. Pseudomonas taiwanensis 122. Pseudomonas thermotolerans  
123. Pseudomonas thivervalensis  124. Pseudomonas tolaasii  
125. Pseudomonas toyotomiensis  126. Pseudomonas tremae  
127. Pseudomonas trivialis 128. Pseudomonas tuomuerensis 
129. Pseudomonas umsongensis  130. Pseudomonas vancouverensis  
131. Pseudomonas veronii 132. Pseudomonas viridiflava  
133. Pseudomonas vranovensis 134. Pseudomonas xanthomarina 
135. Pseudomonas xiamenensis 136. Pseudomonas xinjiangensis 

Příloha 2: Seznam druhů bakteriálního rodu Pseudomonas, které byly přeřazeny k jiným bakteriálním 
rodům/druhům [9] 

č. Původní zařazení Nové zařazení 
1. Pseudomonas acidovorans   Delftia acidovorans 
2. Pseudomonas aminovorans  Aminobacter aminovorans 
3.  Pseudomonas andropogonis  Burkholderia andropogonis 
4. Pseudomonas antimicrobica  Burkholderia gladioli 
5. Pseudomonas aurantiaca Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca 
6. Pseudomonas aureofaciens  Pseudomonas chlororaphis subsp. 

aureofaciens 
7. Pseudomonas avenae Acidovorax avenae 
8. Pseudomonas beijerinckii Chromohalobacter beijerinckii  
9. Pseudomonas caryophylli  Burkholderia caryophylli 
10. Pseudomonas cattleyae  Acidovorax cattleyae 
11. Pseudomonas chloritidismutans  Pseudomonas stutzeri 
12. Pseudomonas cepacia  Burkholderia cepacia 
13. Pseudomonas cocovenenans  Burkholderia cocovenenans 
14. Pseudomonas delafieldii  Acidovorax delafieldii  
15. Pseudomonas doudoroffii  Oceanimonas doudoroffii  
16. Pseudomonas diminuta  Brevundimonas diminuta  
17. Pseudomonas echinoides  Sphingomonas echinoides 
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č. Původní zařazení Nové zařazení 
18. Pseudomonas elongata  Microbulbifer elongatus 
19. Pseudomonas facilis  Acidovorax facilis 
20. Pseudomonas flava  Hydrogenophaga flava 
21. Pseudomonas gladioli  Burkholderia gladioli 
22. Pseudomonas glathei  Burkholderia glathei 
23. Pseudomonas glumae  Burkholderia glumae  
24. Pseudomonas huttiensis  Herbaspirillum huttiense 
25. Pseudomonas indigofera  Vogesella indigofera 
26. Pseudomonas iners  Marinobacterium georgiense  
27. Pseudomonas lanceolata  Curvibacter lanceolatus 
28. Pseudomonas lemoignei  Paucimonas lemoignei  
29. Pseudomonas luteola  Chryseomonas luteola  
30. Pseudomonas mallei  Burkholderia mallei 
31. Pseudomonas maltophilia  Stenotrophomonas maltophilia 
32. Pseudomonas marina  Cobetia marina  
33. Pseudomonas mephitica  Janthinobacterium lividum  
34. Pseudomonas mesophilica  Methylobacterium mesophilicum  
35. Pseudomonas mixta  Telluria mixta 
36. Pseudomonas multiresinivorans   Pseudomonas nitroreducens 
37. Pseudomonas nautica  Marinobacter hydrocarbonoclasticus 
38. Pseudomonas oryzihabitans  Flavimonas oryzihabitans 
39. Pseudomonas palleronii  Hydrogenophaga palleronii 
40. Pseudomonas paucimobilis  Sphingomonas paucimobilis  
41. Pseudomonas perfectomarina  Pseudomonas stutzeri  
42. Pseudomonas phenazinium  Burkholderia phenazinium 
43. Pseudomonas pickettii  Ralstonia pickettii 
44. Pseudomonas plantarii  Burkholderia plantarii 
45. Pseudomonas pseudoalcaligenes  Pseudomonas oleovorans  
46. Pseudomonas pseudoflava  Hydrogenophaga pseudoflava 
47. Pseudomonas pseudomallei  Burkholderia pseudomallei  
48. Pseudomonas pyrrocinia  Burkholderia pyrrocinia 
49. Pseudomonas radiora  Methylobacterium radiotolerans  
50. Pseudomonas rhodos  Methylobacterium rhodinum 
51. Pseudomonas rubrilineans  Acidovorax avenae 
52. Pseudomonas rubrisubalbicans  Herbaspirillum rubrisubalbicans 
53. Pseudomonas saccharophila  Pelomonas saccharophila  
54. Pseudomonas solanacearum  Ralstonia solanacearum  
55. Pseudomonas spinosa  Malikia spinosa 
56. Pseudomonas stanieri  Marinobacterium stanieri  
57. Pseudomonas syzygii  Ralstonia syzygii  
58. Pseudomonas taeniospiralis  Hydrogenophaga taeniospiralis 
59. Pseudomonas testosteroni  Comamonas testosteroni  
60. Pseudomonas woodsii  Burkholderia andropogonis 
61. Pseudomonas vesicularis  Brevundimonas vesicularis  

 


