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Anotace 

Úkolem je čtenáře obeznámit o nutnosti odstraňování těžkých kovů. V úvodu se práce 

zabývá vybranými těžkými kovy a jejich negativním dopaden na životní prostředí a 

toxickými účinky na člověka. V další kapitole jsou uvedeny vybrané metody a jejich typy, 

kterými lze kontaminanty eliminovat. Jedná se zejména o biosorpci, bioakumulaci, 

volatizaci, bioprecipitaci a biodegradaci. Odstraňování je prováděno prostřednictvím 

mikroorganismů – bakterií, sinic, řas a hub. Jejich přehled a vybrané experimentální studie 

jsou uvedeny u každého mikroorganismu.  

 

Klíčová slova: těžké kovy; biotechnologické metody; mikroorganismy 

 

 

Summary 

Main goal of this thesis is to familiar a reader with necessity of removal of heavy metals. 

At the beginning the reader is familiared with selected heavy metals and their negative 

impact on enviroment and toxic effects on human body. In the next part are listed the 

methods and their types, which can be used to eliminate contaminats. In particular the 

biosorption, bioaccumulation, volatization, bioprecipation and biodegradation. The 

removal is carried out by microorganisms, bacterias, cyanobacterias, algaes and fungis. 

Their summary and selected experimental study are given at each microorganism. 
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Seznam zkratek 

PVC  Polyvinylchlorid 

USA  Spojené státy americké 

HBs  Povrchový antigen proti hepatitidě typu B 

DNA  Deoxyribonukleová kyselina 

ATB  Antibiotika 

MT  Methalothionein  

PVA  Polyvinylalkohol 

NTA  Nitrilotrioctová kyselina 

FTIR  Fourierova infračervená spektroskopie 

CTAB  Cetyltrimethylamoniumbrom 
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1. Úvod 

Už od dávných časů nám mikroorganismy škodily i pomáhaly. V starověké 

Mezopotámii nebo v Sumerské říši byla na základě mikroorganismů zavedena 

výroba piva, chleba později i výroba lihovin; s jinými mikroorganismy žijí lidé 

v symbióze – pomáhají nám přirozeně chránit pokožku, napomáhají trávení nebo 

střevní mikroflóře.  

S výskytem mikroorganismů se spojují také různé nemoci. Bakterie 

způsobují choleru, tuberkulózu, mor, spálu, salmonelózu, angínu a mnoho dalších 

onemocnění. Postupem času se však lidé naučili využívat některé jejich kmeny ve 

svůj prospěch. Mikroorganismy nám připravili podmínky k životu na Zemi a teď 

nám pomáhají léčit její povrch, který jsme si sami infikovali. 

Cílem bakalářské práce bylo podat přehled poznatků v oblasti 

biotechnologického využití těžkých kovů z hlediska jejich metabolického využití 

mikroorganismy. 

Úvod bakalářské práce je věnován těžkým kovům. Ke každému kovu je 

uvedena základní charakteristika, využití a jeho základní toxické vlastnosti. 

Znečištění anorganickými polutanty je v současnosti velmi rozsáhlé a eliminace 

těžkých kovů z prostředí je nutná pro následující generace. 

Následující kapitola zahrnuje technologické procesy využívající 

mikroorganismy k dekontaminaci životního prostředí. Jedná se zejména o biosorpci, 

která je v současnosti nejvíce zkoumaná a testovaná, vzniká možnost opakovaného 

použití biosorbentu. Dále jsou popsány procesy bioakumulace, volatizace, 

bioprecipitace a biodegradace, které jsou praktickou cílenou aplikací 

mikroorganismů vedoucí k následné eliminaci těžkého kovu. 

Další část práce je věnována mikroorganismům využívaným pro zmíněné 

účely, je zde přiblížena všeobecná charakteristika bakterií, sinic, řas a hub a jejich 

jednotliví zástupci. Ke každému z nich je uveden vybraný experiment, podle kterého 

lze přiblížit řešenou problematiku a jejich perspektivní využití v nejbližších letech.  

 

 



Renáta Hlavňová: Význam těžkých kovů v metabolismu mikroorganismů 

2012 2 

2. Charakteristika vybraných těžkých kovů 

2.1.  Měď 

Měď (cuprum, zn. Cu) je kujný kov načervenalé barvy a kovového lesku. Je 

to tuhý, měkký kov s dobrou poddajností a výbornou vodivostí elektřiny a tepla. 

Tvoří slitiny jako je mosaz a bronz, které jsou využívány především v průmyslové 

výrobě. Vyznačuje se stálostí v nevlhkém prostředí a rozpustností v kyselině dusičné. 

V přírodě se elementární měď vyskytuje velmi zřídka, častěji se nalézá navázána 

ve více než 600 nerostech např. malachitu, azuritu, chalkopyritu nebo tetraedritu. 

Průměrné zastoupení v zemské kůře je 60 ppm [1, 2]. 

Měď se řadí se k nejdůležitějším technickým kovům s rozsáhlým využitím 

vzhledem k její výborné tepelné i elektrické vodivosti, proto má velké uplatnění jako 

elektrický vodič. Používá se i ve fotovoltaice jako složka tenkovrstvých 

fotoelektrických článků. Sloučeniny mědi se používají k výrobě katalyzátorů, smaltů, 

pigmentů, umělých vláken nebo jako laboratorní činidla. Z mědi jsou vyráběny fólie, 

dráty, pletiva, tyče a další stavební a konstrukční materiály [1, 2]. 

Měď je esenciálním prvkem, v malém množství je pro lidský metabolismus 

nezbytný, avšak velké množství se stává toxické. Pro savce je toxicita mědi nižší než 

pro vodní organismy. U mědi byly prokázány baktericidní účinky. Doporučená denní 

dávka je 2 – 5 mg Cu. Měď je vázaná na bílkoviny v tkáních a krvi a má tak vliv na 

probíhající metabolické procesy, nedostatek mědi způsobuje anémií. Uplatňuje se 

také při vstřebávání železa, je nezbytná pro růst a vývoj kostí, mozku, srdce a dalších 

orgánů. U dětí se nedostatek mědi projevuje fyzickou a duševní retardací. Zvýšený 

přísun mědi po delší dobu se projevuje hromaděním v těle a vznikem různých 

nemocí, mezi místa akumulace mědi v  lidském těle patří: střeva, svaly, slezina a 

ledviny (Menkensova choroba), rohovka, mozek, kosti, svaly, játra (Wilsonova 

choroba, dětská cirhóza). Toxicita se projevuje při zvýšení příjmu mědi na            

200 – 500-násobek doporučeného denního limitu, příznaky akutní intoxikace 

vyvolává také vdechování jemného prachu nebo ve formě aerosolu. Akutní toxicita 

se projevuje teplotou, kašlem, malátnosti, bolestí hlavy a třesavkou. Vysoká 

koncentrace mědi způsobuje také žaludeční potíže, poškození jater a ledvin, střevní 

bolesti a anemii, může vést k neplodnosti mužů a žen, intravazální hemolýze 
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s častým fatálním průběhem. Chronickou otravu může způsobit časté požívání 

kontaminované pitné vody, což je považováno za možný faktor vyvolávající cirhózu 

jater dětí v Indii [3, 4, 5]. 

2.2.  Olovo 

Olovo (plumbum, zn. Pb) je šedobílý někdy modrobílý kov, který je tuhý, 

velmi měkký a poddajný. Známý je jako snadno tavitelný a málo reaktivní, jeho 

rozpustné sloučeniny jsou však jedovaté. Olovo je velmi odolné vůči korozi, 

v běžných podmínkách se olovo rozpouští pouze v HNO3. Olovo se v zemské kůře 

vyskytuje průměrně v množství 14 ppm. V čisté podobě je výskyt olova vzácný, je 

však součástí více než 500 nerostů, např. galenitu, pyromorfitu nebo massikotu, který 

obsahuje až 92,83% Pb. Nálezy elementárního olova pocházejí z Ruska, Austrálie a 

Švédska [6, 7]. 

V technickém průmyslu jde o kov velmi rozsáhle využívaný, např. k výrobě 

akumulátorů, konstrukčních materiálů pro chemický průmysl, k výrobě krytů proti 

ionizujícímu záření nebo jako ochrana kabelů. Uplatňuje se také k výrobě munice a 

ložisek. Oxid olovnatý je přísadou k výrobě olovnatého skla a rovněž základem pro 

přípravu dalších olovnatých sloučenin využívaných k výrobě olovnaté běloby, 

oxidačních činidel nebo k výrobě trvanlivých nátěrových hmot [6,7]. 

Olovo je významným toxickým prvkem, především z hlediska chronické 

intoxikace organismu. Olovo se může dlouhodobě uvolňovat z olověných nádob, 

především při styku s kyselým roztokem, což vede ke kumulaci olova v lidském těle 

prostřednícím pitné vody nebo jiných nápojů. Také rostliny i živočichové snadno 

akumulují olovo, což bylo prokázáno v čestných ekotoxických studiích. K otravě 

organismu může dojít požitím potravy s obsahem olova nebo inhalací roztaveného 

olova, které těká. Rizikovou skupinou jsou lidé pracující v hutnickém, 

metalurgickém nebo sklářském průmyslu a při výrobě akumulátorů. Olovo do těla 

vstupuje především trávicí a dýchací soustavou a je známé svými karcinogenními 

účinky na ledvinovou a plicní tkáň. Prvotní úložiště v orgánech je v ledvinách, 

játrech, plících a střevech, dále se kumuluje v červených krvinkách, svalstvu a 

centrálním nervovém soustava (dále jen CNS). Dlouhodobě setrvává v kostech, 
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k jeho uvolnění dochází až po letech. Byla prokázána také jeho kumulace v mozku. 

Oči jsou jedním z mála orgánů, které olovo vylučují [8, 9]. 

Příznakem otravy olovem je bledá barva obličeje, šedý lem kolem dásní a 

zvracení z důvodu poškození hladkého svalstva střev, dále lze pozorovat 

nechutenství. Ve vyšším stádiu otravy následují střevní křeče a silné, až několika 

hodinové, bolesti břicha. Mezi další příznaky se řadí chudokrevnost, vážné 

poškození ledvin a slinivky. Poškození CNS se projevuje podrážděností, poruchami 

pozornosti a paměti, svalovými otřesy, halucinacemi, zpomalením reakcí a bolestmi 

hlavy, dále poruchami v mentální oblasti. U dětí může způsobit poškození 

rozpoznávacích funkcí a akutní encefalopatii. Při velmi velkých expozicích dochází 

k slepotě, poškození mozku a může dojít ke smrti. Olovo zasahuje i do vývoje plodu 

a ovlivňuje jeho životaschopnost, k intoxikaci plodu dochází uvolněním olova 

deponovaného v kostech (někdy i desítky let) po průchodu placentou. Olovo může 

být příčinou předčasných porodů, poklesu porodní váhy, zpomalení vývoje nebo 

změn v chování dítěte. U mužů dochází vlivem olova k poklesu počtu spermií [8, 9]. 

2.3.  Rtuť 

Rtuť (hydrargyrum, zn. Hg), je jediný kov, který je při normální teplotě, 

20°C, kapalný. Má stříbrobílou barvu a je nápadně těžký. Páry rtuti i její sloučeniny 

rozpustné ve vodě jsou velmi jedovaté. Tento kov dobře vede elektrický proud a 

zároveň je špatným tepelným vodičem. Rtuť je volatilní prvek a její organické 

sloučeniny jsou prudce toxické. V zemské kůře je zastoupena v množství 0,08 ppm, 

v přírodě se vyskytuje volně jen zřídka. Získává se z cinabaritu, jediné její významné 

rudy [10,11]. 

Rtuť se již od středověku využívá pro extrakci kovů amalgácií a využití 

našla i rumělka jako pigment. Amalgámy jsou dobře známé slitiny, které nejčastěji 

tvoří těžké kovy. V současnosti našla rtuť využití při výrobě chlóru a hydroxidu 

sodného, v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu např. jako usměrňovač 

střídavého proudu. V menším množství je běžně zastoupena v tlakoměrech a jiných 

laboratorních přístrojích, její sloučeniny jsou využívány jako dezinfekční a 

fungicidní látky [10, 11]. 
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Rtuť je jedním z nejtoxičtějších prvků, tato vlastnost je všeobecně známa, 

proto je nutno s ní zacházet velmi opatrně. Toxicita rtuti závisí na jednotlivých 

sloučeninách a jejich rozpustnosti ve vodě. Nejrizikovější jsou sloučeniny 

dvojmocné rtuti Hg2+ a naopak, toxicita elementární rtuti je prakticky nulová, zřejmě 

z důvodu náročného proniknutí do živé tkáně. Velmi nebezpečné jsou její 

organokovové sloučeniny, vzhledem k snadnému proniknutí do organických tkání, a 

to i obyčejným stykem s pokožkou. Zvláště nebezpečné jsou výpary rtuti, které jsou 

těžší než vzduch, tím vzniká riziko hromadění ve špatně větraných místnostech. Do 

životního prostředí se rtuť dostává rozkladem jejich organických sloučenin nebo i 

metabolickými pochody mikroorganismů, které se dostaly do styku se rtutí. Známým 

příkladem je dimethylrtuť, která je pro člověka smrtelná již v množství 0,01 ml. 

Riziko v potravinářském průmyslu, z hlediska obsahu rtuti, jsou zejména vnitřnosti 

(ledviny, játra), ryby, kontaminované během svého růstu, a zemědělské plodiny, 

které byly pěstovány na kontaminované půdě nebo byly ošetřeny nevhodnými 

přípravky k hubení škůdců. Rtuť se akumuluje v ledvinách, játře a slezině, její 

účinky jsou velmi intenzivní [12]. 

Vliv rtuti na zdraví člověka je velice negativní. Rtuť je považována za 

kumulativní jed a z organismu je vylučována poměrně dlouho. V ledvinách setrvává 

i desítky let, což vede k pozvolnému vzniku chronické otravy. Projevy jsou častokrát 

nespecifické, např. studené končetiny, střevní potíže, neurologické a psychické 

poruchy, vypadávání vlasů, chudokrevnost, poškození ledvin nebo revmatické 

potíže. Chronická otrava způsobuje také kožní ekzémy, vypadávaní zubů, svalový 

třes a křeče, ztrátu paměti a změny chovaní, vede k poškození mozku a CNS. Při 

akutní intoxikaci dochází k bolesti břicha, průjmům a zvracení. Otrava rtutí má také 

vliv na plodnost a vývoj plodu. Vznikají poruchy řeči, sluchu, problémy s koordinací 

pohybu a s chůzí, svalová ochabnutí a poruchy periferního vidění. Vystavení 

výparům rtuti má za následek zánět plic, poškození ledvin a zvýšení krevního     

tlaku [12]. 

2.4.  Kadmium 

Kadmium (cadmium, zn. Cd) je modrobílý, měkký kov, lze jej dokonce 

snadno řezat nožem. Vyskytuje v rudách známých jako kalamín a smithsonit. Obsah 
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kadmia v zemské kůře je v množství 0,16 ppm. Kadmium a jeho sloučeniny jsou 

vysoce toxické, proto při práci s tímto kovem je potřeba dodržovat přísné 

bezpečnostní předpisy [11, 13]. 

Jeho jediné technické využití, které je důležité, je jako zdroj zinkové rudy, 

kde je kadmium zastoupeno 0,2 – 0,4 %. Kadmium je využíváno jako ochranný 

povlak (podobně jako zinek), další jeho využití je omezeno z důvodu negativního 

dopadu na životní prostředí. V malém množství jej můžeme využít jako příměs do 

baterií nebo slitin, některé sloučeniny nacházejí uplatnění v podobě stabilizátorů 

např. proti degradaci PVC. Vyskytuje se také v stříbrných pájkách, proto je nutno 

s nimi zacházet opatrně [11]. 

Kadmium tvoří vazby s popílkem, půdními a prachovými částicemi a 

jílovou půdou, proto se dostává do kontaktu s člověkem téměř všude. Je uvolňováno 

do atmosféry, kde se váže s popílkem a následně může být přeneseno na velkou 

vzdálenost. Do potravinového řetězce se dostává pomocí působení dešťové vody na 

prachové nebo jílové částice. Vysoké koncentrace kadmia v půdě negativně ovlivňují 

mikrobiální rozklad organické hmoty a polutantů, tento proces pak způsobuje úbytek 

půdních mikroorganismů. Kadmium se akumuluje i ve vodním prostředí. Jedním 

z řady faktorů ovlivňující uvolnění kovu je zvýšení kyselosti prostředí např. vlivem 

kyselých dešťů. Kadmium je pro vodní organismy silně toxické, zejména pro 

lososovité ryby, jeho přítomnost ve vodním prostředí zvýrazňuje toxické vlastnosti 

dalších těžkých kovů. Pro živočichy, i pro člověka, je kadmium vysoce toxický 

prvek, neboť výrazně poškozuje ledviny, játra, plíce, gastrointestinální trak a kosti. 

Jeho akumulační koeficient je vysoký, což ovlivňuje detoxikaci organismu. 

Zpomalení detoxikace způsobuje chronickou otravu, poškozuje imunitní systém a 

srdce. Kadmium je známy lidský karcinogen, způsobuje rakovinu prostaty a plic a 

má teratogenní účinky [14]. 

2.5.  Arsen 

Arsen (arsen, zn. As) je polokov ve třech barevných modifikacích: šedá, 

černá, žlutá. Arsen je ocelově lesklý, křehký a pevný kov, po zahřátí oxiduje. Má 

specifický zápach po česneku. Arsen a jeho sloučeniny jsou silně jedovaté. V přírodě 

se vyskytuje v realgaru nebo arzenopyritu [15]. 
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I přes jeho toxické vlastnosti se z majoritní části využívá k výrobě přípravků 

pro konzervaci dřeva a k výrobě pesticidů (insekticidy, herbicidy). Dříve nacházel 

také uplatnění ve veterinářství jako přípravek k zmírnění otravy selenem u dobytka a 

pro armádní účely byl přísadou bojové látky Lewisit. Využití arsen nachází také 

v slitinách Cu a Pb, které se uplatňují, uplatňuje se taktéž v sklářském průmyslu. 

Dále jsou jeho sloučeniny využívány jako polovodiče, tunelové diody, okénka laserů 

a infračervených lamp [16]. 

Do prostředí se arsen dostává zejména antropogenní činností. Vlivem dešťů 

nebo spádem se následně dostává do vody a půdy, kde setrvává poměrně dlouho. 

Pomocí expozice ve vodě a půdě se arsen může dostávat do potravinového řetězce, 

kde patří k inhibitorům biochemických reakcí. Zvýšené množství arsenu obsahují 

např. mušle nebo ryby vystavované jeho dlouhodobému působení. Intoxikace 

organismu závisí na rozpustnosti dané sloučeniny arsenu, téměř nerozpustný sulfid 

arsenitý není toxický a kovový arsen není jedovatý, teprve organismus jej 

metabolizuje na toxickou látku. Arsen vázaný na anorganické sloučeniny je obecně 

více toxický než arsen vázaný na organické látky. Arsen je karcinogenní látka, která 

způsobuje nádorové onemocnění kůže, plic a zvyšuje riziko vzniku nádorů 

močového měchýře, jater a ledvin. Arsen vyvolává poškození buněk jater, žaludku, 

ledvin, CNS, pokožky a střev. Intoxikace organismu inhalací má za následek bolesti 

v krku a poškození plic. Teratogenita prvku se projevuje u orální expozice během 

těhotenství, poškozuje trávicí trakt, snižuje schopnost tvorby bílých a červených 

krvinek, způsobují arytmii srdeční činnosti a poškozuje cévy. Chronická orální 

expozice se projevuje změnami na pokožce, někdy vypadáváním vlasů a odlézáním 

nehtů, anemií nebo ztrátou hmotnosti, také vznikem cirhózy jater [16]. 

2.6.  Antimon 

Antimon (stibium, zn. Sb) je ve formě kovu křehká látka s krystalickou 

strukturou. Vyznačuje se namodralou barvou a kovovým leskem, vyskytuje se ve 

formě sulfidů a oxidů. Bohatým zdrojem antimonitu jsou rudy olova, rtuti a mědi. 

V malém množství se vyskytuje v rudách cervantit nebo antimonový květ. Antimon 

není dobrým vodičem elektřiny ani tepla. Kov i jeho sloučeniny jsou toxické [17,18]. 
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Největší část vyrobeného antimonu bývá použita k výrobě akumulátorů. 

Dále je využíván k výrobě slitin, jeho přítomnost dodává slitině odolnost, zvyšuje 

horní mez únavy, slitina má lepší slévatelnost a elektrochemickou stabilitu. Slitiny 

antimonu jsou využívané k výrobě ložisek, broků nebo trubek, některé sloučeniny 

mají dobré termoelektrické vlastnosti, uplatňují se např. při výrobě diod [19]. 

Příznaky intoxikace chronické i akutní se podobají otravě arsenem. Akutní 

otrava je doprovázena bolestmi břicha, průjmem a zvracením, následně dehydratací 

organismu a svalovými bolestmi. U exponovaných osob se projevují i potíže 

s hrtanem, nosohltanem a spojivkami. S odstupem času přicházejí problémy 

s dýcháním, následuje dušnost, tlak a bolesti v hrudním koši a bolesti nohou. 

Antimon dráždí trávicí trakt dřív než arsen, proto se zvracení považuje za prvotní 

příznak otravy. Akutní intoxikace je ojedinělá, často jde o náhodu. Poměrně častější 

je otrava při plnění profesních úkolů např. spalování pigmentů s obsahem oxidů 

antimonu. U dlouhodobé expozice se objevují různé záněty např. ústní dutiny a dásní 

nebo se objevuje modrý lem na dásních. K dalším příznakům patří poruchy zažívání, 

závratě, neklid a nastávající ztráty hmotnosti. Na kůži jsou projevem tzv. antimonové 

skvrny, které jsou výsledkem kontaktní alergie. Jejich výskyt byl zaznamenán na 

místech vystavených sálavému teplu a prachu nebo na místech se zvýšeným  

pocením [17]. 

2.7.  Chrom, selen, nikl 

Chrom (chromium, zn. Cr) má šedou barvu, lesk je stříbrobílý, tuhý, hodně 

tvrdý a křehký kov, v čistém stavu je poměrně měkký. Má vysokou teplotu tání 

(1907°C) a lze jej považovat za chemicky odolný a na vzduchu stálý kov. 

V elementárním stavu je v kyslíkové atmosféře nestálý, okamžitě se začíná vytvářet 

tenká vrstva oxidu. Chrom se v zemské kůře nachází v množství 122 ppm. Chromit 

je jeho jedinou významnou rudou, je hojně zastoupen v krokoitu a chromovém okru. 

V malém množství se vyskytuje v drahokamech, kterým dodává specifickou barvu 

(smaragd a rubín) [11, 20].  

Použití čistého chromu je omezené, a to z důvodu nízké tažnosti při 

normální teplotě, proto je jeho hlavní využití ve výrobě neželezných slitin. Další 
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využití je k povrchové ochraně (chromování), za účelem dekorace a povrchové 

ochrany jiných, méně stálých, na vzduchu odolných, kovů [11].  

Chrom je silně toxický pro vodní organismy, nehromadí se v potravním 

řetězci. Důvodem je rychlá redukce v přítomnosti jakékoli organické hmoty a 

nebezpečí vysokých koncentrací je hrozbou jen v bezprostřední blízkosti zdroje. Jak 

je výše zmíněno, chrom je esenciální stopový prvek a jeho absence v organizmu 

mohou vyvolávat únavu, stres, pokles váhy či snižovat schopnost odbourávání 

glukózy z krve. Intoxikace inhalací Cr3+ negativně ovlivňuje dýchací soustavu a 

může poškozovat i imunitní systém. U citlivých jedinců můžou vysoké dávky 

vyvolávat astmatický záchvat. Hodně vysoké dávky chromu požité orálně můžou 

vést ke zvracení, tvorbě žaludečných vředů, křečím, poškození funkce jater i ledvin a 

letálnímu konci. Výrazně toxičtější jsou sloučeniny Cr6+. Jejich krátkodobá vysoce 

koncentrovaná expozice působí přímo v místě kontaktu. Způsobuje tvorbu vředů na 

kůži, poškození nosní sliznice a následnou perforaci nosní přepážky a po orální 

expozici dráždí orgány trávicí soustavy. Dále nepříznivě ovlivňuje funkci jater a 

ledvin. Dlouhodobé působení vede ke vzniku nádorů zažívacího traktu, nosní dutiny 

a plic. Výjimečně dochází k proděravění nosní přepážky. Chrom spadá do klasifikace 

lidského karcinogenu [20]. 

Selen (selenium, zn, Se) je v amorfní struktuře tmavě červený a 

v krystalické má barvu šedé metalízy. V přírodě se vyskytuje ve formě minerálů 

selenidů. Patří k esenciálním stopovým prvkům, v čisté formě je netoxický. 

Sloučeniny selenu jsou silně až extrémně toxické a v mnohém se podobají otravě 

arsenem. V půdách se zvýšenou koncentrací selenu se může dostat do potravinového 

řetězce a pak má vážné dopady na dobytek krmený rostlinami vypěstovanými na této 

půdě. Koncentrace selenu v  tělech živočichů a rostlin byly studovány v půdách USA 

a Kanady [17, 21].  

Selen nachází uplatnění v technologickém průmyslu ve výrobě fotočlánků. 

Fotočlánky na bázi selenu jsou perspektivní sloučeniny, uplatňují se jako zdroj 

energie v kosmickém průmyslu jako solární panely na oběžné dráze. Dále je selen 

používán v laserových tiskárnách k výrobě světlocitlivého válce umožňujícího      

tisk [11]. 
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Selen je zajímavý tím, že je zároveň esenciálním prvkem, který je i velmi 

toxický. Toxicita se projevuje jen u nepatrně vyšších dávek nutných pro správné 

fungování organismu. Chronická intoxikace se projevuje záněty dýchacích cest, 

kožními změnami, krvácivostí, edémem plic a stavy deprese. Specifickým příznakem 

je kovová chuť v ústech a česnekový dech. Ve velmi vážných případech intoxikace 

organismu se vyskytuje žloutenka, cirhóza jater, selhání ledvin a nepřiměřeně 

zvýšená kazivost zubů. Nejčastější cestou otravy je příjem orální cestou, kde dochází 

k poškození celého trávicího traktu. Dalším možným vstupem do těla je inhalací 

nebo při kontaktu s kůží. Krevní buňky částečně selen přijímají a transportují ke 

tkáním. V České republice je obsah selenu v půdě nízký, proto k otravám dochází 

zcela vzácně [17]. 

Nikl (niccolum, zn. Ni) je kujný kov bílé barvy s vysokým leskem. Jedná se 

o feromagnetický kov, který je dobrý elektrický a tepelný vodič. Vyskytuje se jako 

složka ve většině meteoritů, častokrát je obsah niklu rozeznávacím znakem [22, 23]. 

Nikl je nejvyužívanější při výrobě oceli. Následuje výroba vysoce 

legovaných slitin a nabíjecích baterií, katalyzátorů, slitin, keramiky, mincí, 

pokovování, zabarvovaní skla na zeleno a příprava chemikálií. Pokovování niklem se 

používá jako ochranná vrstva proti atmosférickým vlivům např. na šroubováky, klíče 

i na některé chirurgické nástroje. V potravinářství je využíván pro výrobu ztužených 

tuků z rostlinných olejů [23]. 

Nikl se atmosférickou depozicí dostává do vody i půdy. Pro většinu vodních 

živočichů je vysoce toxický. Rostliny mají schopnost akumulovat nikl, který 

přijímají pomocí kořenů, proto jej můžeme využívat k jeho odstraňovaní. Nikl je 

jedním z mála prvků, které mají na lidský organismus zcela negativní účinek. 

Vyskytuje se dokonce i v některých enzymech, jeho biologickou funkci neznáme. 

V kontaktu s kůží způsobuje alergické reakce např. niklový svrab. Projevuje se 

svěděním, zarudnutím postiženého místa a později i vznikem ekzémů. Velice 

nebezpečné jsou náušnice, neboť ušní lalůček je silně náchylné místo lidského těla. 

Alergická reakce může přerůstat do otoků hlavy a astmatických záchvatů. O niklu se 

pojednává jako o podezřelém lidském karcinogenu nosní přepážky, plic a hltanu. 
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Akutní expozice poškozuje trávicí soustavu, cévy, srdce, ledviny a CNS. Chronická 

expozice způsobuje redukci váhy, záněty kůže a poškození jater a srdce [23]. 

 
        Tabulka 1: Vybraná místa poškození a akumulace těžkých kovů v lidském těle. 

Prvek Trávicí 
trakt 

Dýchací 
soustava 

Svaly Ledviny Játra Kosti Mozek Slezina CNS 

Měď          

Olovo          

Rtuť          

Kadmium          

Arsen          

Antimon          

Chrom          

Selen          

Nikl          
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3. Biotechnologické metody využívané v odstraňování těžkých kovů 

Biotechnologické metody můžeme považovat za procesy, ve kterých 

dochází k reakci bakterie nebo jiného mikroorganismu s těžkým kovem. Tyto 

procesy jsou rozdílné a jejich znalost z hlediska biochemických a fyzikálních 

pochodů umožňuje specifikovat a řídit mikrobiální procesy. Danými pochody 

dochází k vazbě těžkého kovu na živou nebo mrtvou, případně předupravenou 

organickou hmotu. Řízením procesu (změna pH, úprava biosorbentu aj.) 

umožňujeme zvýšení množství, rychlosti a selektivity akumulace těžkého kovu. 

Specifické experimenty pro vybrané mikroorganismy jsou uvedeny v kapitole 4. 

To, že mikroorganismy dokážou akumulovat (metabolizovat) těžké kovy, 

závisí především na jejich schopnostech a vlastnostech metabolického aparátu, na 

chemickém stavu kovu a dalších, fyzikálně-chemických, faktorech prostředí. 

Schopnost bioakumulace má mnoho mikroorganizmů z různých taxonomických 

skupin, tedy bakterie, řasy, mikromycety, kvasinky aj. K akumulaci těžkých kovů 

může docházet na extracelulárních produktech metabolizmu, na buněčné stěně nebo 

intracelulárně. Za významné procesy v metabolismu mikroorganismů lze považovat 

především biosorpci, tedy vazbu k povrchu buňky. Biosorpce probíhá fyzikální 

adsorpcí, chemisorpcí a iontovou výměnou. Bioakumulace je významný proces, jenž 

může probíhat jak intracelulárně, tak i extracelulárně. Proces, při kterém vznikají 

prchavé sloučeniny, se nazývá volatizace. Metoda probíhající bez přímého kontaktu 

s mikroorganismem je bioprecipitace, která také probíhá několika procesy. Dalším 

procesem eliminace těžkých kovů je biodegradace, která probíhá in situ nebo          

ex situ [24, 25, 28]. 

3.1.  Biosorpce 

Biosorpce je vazba těžkých kovů k buněčným povrchům, a na rozdíl od 

bioakumulace není závislá na buněčném metabolismu. Její hlavní princip je 

v interakci kovu s funkčními skupinami buněčné stěny mikroorganismů. Buněčná 

stěna je rozdílná u různých typů biomasy. Je tvořena především polysacharidy 

(celulózy, hemicelulózy, pektiny), proteiny (glykoproteiny, glykosiláty), lipidy, 

organickými (suberin, lignin, kutin) a anorganickými látkami. Její složení, 

zastoupení povrchových funkčních skupin a prostorová struktura biomolekul 
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ovlivňuje biosorpční mechanismus. Jedná se o rychlý a obvykle vratný proces. 

Biosorpce nevyžaduje přítomnost specifických živin a jako sorbent využívá biomasu. 

V závislosti na podstatě sil, které vážou těžký kov k povrchu biomasy, mluvíme o 

třech principech. Fyzikální adsorpci, chemisorpci a iontové výměně [24, 25, 26, 27]. 

Fyzikální adsorpce probíhá na povrchu biomasy za poměrně nízkých teplot, 

kdy se uvolňuje absorpční teplo. Je založena výlučně na povrchových fyzikálních 

silách, především to jsou van der Waalsovy síly. Molekuly adsorbátu nejsou vázany 

na specifická místa na povrchu adsorbentu. Při fyzikální adsorpci záleží na vhodných 

podmínkách, zejména na velikosti pórů absorbentu, pak se může tvořit i více vrstev. 

Jedná se tedy o vícevrstvou nebo multimolekulovou adsorpci. Fyzikální adsorpce je 

vratný proces. U chemisorpce dochází k tvorbě chemických vazeb mezi adsorbátem 

a adsorbentem. Děj je vázán pouze na určitá místa na povrchu adsorbentu, na tzv. 

aktivních centrech. Může se tvořit pouze jedna vrstva molekul adsorbátu, proto se 

jedná o monomolekulární neboli jednovrstvou adsorpci, častokrát je proces nevratný. 

Iontová výměna je považovaná za základní sorpční mechanizmus. Její princip 

spočívá v elektrostatickém přitahování kovových iontů, zejména kationtů komplexů 

k aniontům buněčné stěny, případně k cytoplasmatické membráně. Jedná se o 

výměnu iontů z adsorbentu, za ionty z roztoku, a známy jsou dva typy: 

Jednoduchá iontová adsorpce – v procesu je zachycen jeden z iontů elektrolytu. 

K adsorpci dochází na povrchu iontových mřížek hydroxidů a nerozpustných solí. 

Iontová výměnná adsorpce – vázaný iont se do roztoku dostane z povrchu tuhé 

biomasy nebo z vnějších částí elektrického dvojvrství. Jsou využity iontové 

vlastnosti polysacharidů v buněčné stěně, uskutečňuje se na povrchu biomasy [26, 

27, 34].  

Fyzikální adsorpce, chemisorpce a iontová výměna můžou působit 

v různých kombinacích nebo všechny současně. Mnohokrát se stává, že problémem 

je odlišit od sebe síly, a tím i určit, která z nich, a v jakém množství, se podílí na 

biosorpci [24, 25, 26, 27]. 

Opačným procesem biosorpce je desorpce (obr. 1). Nasorbovaný adsorbát 

těžkého kovu, případně jiného polutantu, je uvolňován zpět do roztoku. K desorpci 

dochází za určitých podmínek (úprava teploty, pH, koncentrace aj.). K procesu 
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desorpce jsou používány vhodná činidla, kterými můžou být hydroxidy, kyseliny a 

vybrané soli. Hlavním principem je opět získat koncentrovanou formu kovu a 

přiblížit stav biosorbentu k původnímu stavu, v optimálním případě docílit jeho 

opětovného využití [34]. 

 
                      Obrázek 1: Schéma biosorpčního a desorpčního procesu [34]. 

3.2.  Bioakumulace 

Bioakumulace je schopnost vázat kovy nebo jiné toxické látky formou 

akumulačního procesu. Bioakumulační proces je pomalejší ve srovnání s biosorpcí, 

neboť bioakumulace může probíhat současně s biosorpcí, ale opačně tento proces 

nefunguje. Inhibitorem bioakumulace může být např. absence živin, stáří buněk, 

vlhkost, ale také jiné faktory jako je pH prostředí nebo míra toxicity akumulovaného 

kovu. Akumulace může probíhat v extracelulární nebo intracelulární formě [24, 25]. 

Při intracelulární akumulaci i specifické transportní systémy 

mikroorganismů selektivně akumulují stopové prvky. Intracelulární akumulace je 

vnitrobuněčná akumulace, ke které může docházet mnoha způsoby [24, 25]. 

Tvorba intracelulárních granulek znamená, že se kov vysráží uvnitř buňky. 

Granulky bývají nejčastěji z krystalků kovů (Cu, Pb, Hg, Cr atd.). Metylaci těžkých 

kovů je možné chápat jako schopnost mikroorganismu produkovat alkyl – 

arylsloučeniny. Vazba těžkého kovu na vnitrobuněčné sloučeniny je dalším 
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způsobem intracelulární akumulace. Řadí se zde syntéza methalotioneínu, které 

následně navazují těžké kovy SH – skupinami a dále mají za úkol jej transportovat 

do míst spotřeby nebo zásoby [25]. 

Akumulace těžkých kovů s pomocí speciálních transportních systémů. 

Systémy jsou schopné selektivně akumulovat stopové prvky. Bakterie, řasy a 

mikromycety mají schopnost intracelulárně vázat těžké kovy (Cd, Cr, Cu, Au, Hg, 

Ni, Pb, Zn atd.) [25]. 

Extracelulární akumulace je mimobuněčná akumulace, které předchází 

vznik organokovových komplexů. Probíhá na metabolických produktech 

mikroorganismů nebo na povrchu buněk. Některé mikroorganismy vylučují do 

prostředí polymerní sloučeniny, které mají schopnost tvořit s těžkým kovem 

organokovové komplexy. Extracelulární akumulace se považuje za pasivní 

akumulaci, a to z důvodu, že nevyžaduje přítomnost mikrobiální aktivity, přičemž i 

přesto dochází k výraznému zvýšení produkce organického materiálu v prostředí, 

které obsahuje těžké kovy. Celý mechanismus akumulace je závislý na 

elektrostatickém přitahování kovů a kladně nabitých komplexů, příp. sraženin, se 

záporně nabitými místy na povrchu buňky mikroorganismů. Aktivita vazebních míst 

závisí na složení buněčné stěny, která je specifická pro daný mikroorganismus, liší se 

u  G+ a G- bakterií, mikromycet, řas nebo cyanobakterií. Taktéž záleží na prostředí, 

ve kterém probíhá akumulace těžkého kovu [24, 25]. 

Biopolymery jsou primárně tvořené polysacharidy a proteiny, byla zjištěna i 

přítomnost lipidů a nukleové kyseliny. Po interaktivním působení mezi těžkým 

kovem a aktivními skupinami probíhá tvorba komplexů a zároveň může docházet 

k tvorbě komplexů s  jednomocnými ligandami nebo může vést ke vzniku chelátů 

[24, 25]. 

3.3.  Volatizace 

Při volatizaci je polutant z buněk mikroorganismu odváděn v plynné 

podobě. Jedná se o tvorbu těkavých sloučenin. Název je odvozen od slova volatilní – 

těkavý (prchavý) a tento proces může probíhat dvěma způsoby, mikrobiální redukcí 

nebo metylací [24, 25, 34]. 
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Pomocí mikrobiální redukce dochází k poklesu valence těžkého kovu. Může 

být úplná, kdy vzniká elementární kov nebo částečná, kde dochází pouze k přechodu 

na nižší valenční stav. Mikrobiální redukce je nejvíc prostudovaná u rtuti. 

Dvojmocná rtuť je z roztoku transportována do buněčné stěny, a tam následně 

redukována na elementární rtuť, která je odstraněná odpařením [24, 25, 34]. 

Další možností odstranění těžkých kovů dochází po jejich metylaci 

působením mikromycet nebo bakterií. Při biometylační reakci se arzén transformuje 

na arzán nebo trimethylarzán, obě jsou plynné látky. Mechanizmus této reakce byl 

popsán u mikromycety Scopulariopsis brevicaulis, avšak neomezuje se jen na houby, 

ale také jsou prováděny úspěšné experimenty na bakteriích. V laboratorních 

podmínkách byla ověřená biometylace Pa, Pt, Th, As a Au, která bohužel v praxi 

není aplikovaná, z důvodu problematického zachycovaní těkavých sloučenin. 

Některé z nich jsou málo těkavé a jiné až extrémně [24, 25, 34]. 

3.4.  Bioprecipitace 

Je metoda založena na odstraňování kovů bez přímého kontaktu s 

mikroorganismem. Mechanismus fungování je založen na tvorbě a vysrážení kovu z 

roztoku ve formě málo rozpustné sloučeniny. Málo rozpustná sloučenina může být 

sulfid, organokovový komplex nebo oxid kovů. Precipitace může být závislá na 

metabolismu, záleží na přítomnosti konkrétní sloučeniny. Mikroorganismy produkují 

enzymy i různé sloučeniny umožňující či ulehčující proces bioprecipitace. Produkce 

sloučenin je podmíněna obranou před toxickými vlastnostmi těžkých kovů. Mezi 

nejznámější bioprecipitační procesy patří vznik organokovových komplexů, redukce 

kovů, syntetizace oxidačních činidel a fyzikálně-chemické působení buněčného 

povrchu s kovem [25, 27]. 

Vznik organokovových komplexů souvisí s vylučovací schopnosti buňky 

mikroorganismu. Vylučují polymerní sloučeniny do prostředí, které tak s těžkými 

kovy tvoří organokovové komplexy. Princip redukce kovů spočívá v přechodu na 

nižší oxidační stupeň. Mikroorganismy odstraňují těžké kovy pomocí snižování 

valenčního stavu. Redukce kovů se účastní síran (redukuje bakterie).           

Fyzikálně-chemické působení buněčného povrchu s kovem se vyznačuje nezávislostí 

na metabolismu mikroorganismu. Je důsledkem vzájemného působení mezi 
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buněčným povrchem a těžkým kovem. Posledním z nejznámějších typ je syntetizace 

oxidačních činidel. Buňka mikroorganismu má schopnost syntetizace oxidačního 

činidla, a tím se kov vysráží a odstraní z prostředí [25, 27]. 

3.5.  Biodegradace 

Biologické odstraňování polutantů z životního prostředí využívá genetickou 

diverzitu a různorodost metabolismu mikroorganismu. Přesněji se jedná o 

mikrobiální biodegradaci. Transformuje kontaminanty na méně škodlivé nebo 

neškodné produkty, které jsou následně začleňovány do biogeochemických cyklů. 

Biodegradační procesy popisuje vztah [28, 30]: 

„substrát (polutant) ↔ mikrobiální složka ↔ prostředí“[28] 

V současnosti je snaha nejvíce využívat aerobní mikroorganismy, a to 

především z ekonomické stránky. Použití anaerobních organismů je technicky 

náročné. Mikroorganismy můžou rozkládat polutanty, jen když jsou pro ně 

biologicky dostupné. Biodegradační procesy se aplikují in situ nebo ex situ. In situ 

probíhá v původním místě, nedochází k přemístění. Proces ex situ spočívá v ošetření 

a přemístění matrice. Děje se tak v dané lokalitě on site nebo off site, kde převoz 

předchází ošetření. V současné době je poměrně hodně metod, jak odstraňovat 

polutanty. Většina se týká odbourávání organických látek, přičemž některé se věnují 

i mikroorganismům [28, 30]. 

Jednou z metod in situ je biostimulace. Stimuluje se přirozená mikroflóra 

úpravou podmínek, např. přidáním životu nezbytných živin (N a P), úpravou pH     

a přidáním aditiv zvyšujících schopnost degradace. Jejich absence může značně 

zpomalit nebo zcela zastavit degradační proces. Nutnou podmínkou je výskyt 

mikroorganismů schopných degradace. V praxi se často nevyužívá, přestože je 

velmi levná. Je totiž velmi pomalá a těžce kontrolovatelná. Další metodou in situ je 

bioaugmentace (seeding). Je to proces posilňující degradační potenciál 

inokulováním vhodné kultury mikroorganismů způsobujících degradaci znečištěné 

půdy. Používá se v případě, kdy v přírodě se vyskytující organismy nejsou schopny 

degradace nebo pokud jich není dostatek. Tato metoda vyžaduje genetickou 

stabilitu prostředí a adaptabilnost mikroorganismu k daným podmínkám. Toto je 

hlavním důvodem pouze laboratorní aplikace [28, 54]. 
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K metodám ex situ patří landfarming. Někdy se zařazuje mezi in situ. 

Jestliže se aplikuje na místě, klade se důraz na zamezení průsaků kontaminantu 

mimo ošetřovanou plochu. Během dekontaminace je nutno sledovat teplotu a vlhkost 

a udržovat potřebnou koncentraci živin. Půda se provzdušňuje přehazováním, a 

pokud nemá dostatek mikroorganismů, jsou uměle dodávány [54]. 
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4. Přehled vybraných biotechnologicky využitelných mikroorganismů 

Již dlouhou dobu jsou známy vlastnosti mikroorganismů. V současnosti je 

snaha využít je v prospěch civilizace také jako biosorbenty těžkých kovů z životního 

prostředí. Jejich aplikace má obrovský ekologický význam, jelikož Země nedokáže 

donekonečna absorbovat polutanty bez vedlejších účinků. Důležitost 

mikroorganismů se projevuje nejen v lékařství, ale také v biotechnologických 

procesech při odstraňování polutantů z prostředí, jedná se o mikroorganismy, u 

kterých jsou metabolické předpoklady využití v technologických procesech pro 

průmyslové aplikace. V biotechnologických procesech se mikroorganismy uplatňují 

jako nástroj pro genetické manipulace nebo jako zdroj produktu [29]. 

4.1.  Bakterie (Bacteria) 

Bakterie jsou jednobuněčné prokaryotní organismy (obr. 2) kosmopolitního 

výskytu. Pěstují se na živných půdách, z kterých čerpají živiny, a tvoří kolonie. 

Některé druhy mají schopnost sporulace, proti které se zasahuje pasterizací. Bakterie 

je možné pozorovat pod optickým mikroskopem pomocí imerzního objektivu, avšak 

k pozorování vnitřní stavby je nutné použít elektronový mikroskop [30, 32]. 

 
         Obrázek 2: Prokaryotní buňka bakterie [35]. 

Bakteriální buňka je prokaryotní, její stavba je jednodušší než stavba 

eukaryotní buňky, které mají např. řasy. Významné pro metabolické procesy jsou 

zejména povrchové vrstvy bakteriální buňky, které se skládají z několika částí. Na 
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povrchu se může nacházet slizovité pouzdro glykokalyx, které udržuje vnitřní 

vlhkost a zajišťuje přilnutí k podkladu, některé bakterie mají na povrchu bičíky 

zvané trichie – dlouhá tenká vlákna sloužící k pohybu. Vlákno bičíku se skládá 

z bílkoviny flagelin, jehož aminokyselinové složení se liší v závislosti na druhu 

bakterie. Centrum vlákna je duté, podjednotky vlákna jsou zde spirálovitě uloženy.  

Kolénko určuje změnu směru bičíku o 90°. Bazální tělísko má v celku složitou 

stavbu. Jeho úkolem je upevnění bičíku v cytoplazmatické membráně. Skládá se 

z několika prstenců nacházejících se v peptidoglykanové vrstvě a jsou nepohyblivé. 

Další povrchovou strukturou jsou fimbrie. Jsou to krátké duté vlákna viditelné pouze 

elektronovým mikroskopem, zvané také pili. Vyskytují se až ve stovkách na povrchu 

G– bakterií a pravděpodobně zabezpečují adhezi buňky. Buněčná stěna je silná tuhá 

vrstva, která má ochrannou funkci a udržuje tvar bakterie. Základní složkou je 

peptidoglyken, který se skládá z polysacharidových vrstev uložených ve vrstvách 

napříč pospojovaných krátkými peptidy. Buněčná stěna obou typů bakterií je 

podstatně rozdílná (obr. 3). U G+ bakterií je stěna silná cca 20 nm a má jednodušší 

stavbu. Skládá se z mohutné vrstvy peptidoglykanu protkaného řetězci kyseliny 

teichoové. G– bakterie mají tloušťku stěny kolem 15 nm a komplikovanější strukturu 

než G+. Zevní membrána je složená z fosfolidové dvojvrstvy s poriny a 

lipopolysacharidem, periplasmatický prostor obsahuje tenkou vrstvu peptidoglykanu 

a enzymy [30, 32]. 

Pod buněčnou stěnou se nachází cytoplazmatická membrána. Mají ji 

všechny bakterie a zastává významnou funkci. Skládá se z dvojité vrstvy fosfolipidů, 

do které jsou vnořeny bílkoviny. Je pórovitá a polopropustná, umožňuje osmotické 

reakce. Zastává funkci při transportu živin do buňky, respiračních pochodech, 

sekreci látek do zevního prostředí a syntéze některých složek. Cytoplazma je 

gelovitý vodní koncentrovaný roztok biomolekul, v němž jsou uloženy organely. 

Řídící organelou je bakteriální chromosom, nukleoid, tvořený jednou cyklickou 

makromolekulou DNA. Tato molekula je volně uložena v cytoplazmě a od okolí není 

oddělena membránou. Během replikace se DNA přichycuje na mesosom, tedy na 

vychlípeninu cytoplazmatické membrány, která má význam při metabolismu buňky. 

Plasmidy jsou cyklické uzavřené molekuly mimojaderné DNA. Obsahují poměrně 

málo genů. Mají schopnost se kdykoli včlenit a oddělit od nukleoidu. Jsou nositeli 
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různých vlastností např. R – plasmidy → rezistence vůči ATB, Col – plasmidy → 

syntéza kolicinu, plasmidy virulence → zvyšování virulence hostitele, metabolické 

plasmidy → tvorba enzymů degradujících chemikálie. Ribozomy jsou drobné 

organely volně se vyskytující v cytoplasmě. Význam mají v syntéze bílkovin. 

Vakuoly mají primární význam u vodních bakterií. Plynové měchýřky slouží 

k nadnášení. Buněčné inkluze jsou neživé součásti, které slouží jako zásobárna živin. 

 
                 Obrázek 3: Rozdíl ve stavbě buněčné stěny G+ a G- bakterií [32]. 

Bakterie se rozmnožují především příčným dělením, kde buňka nejdříve 

roste (tvorba makromolekul a buněčných složek), pak se vytváří septum (přehrádka, 

která je složena ze základu buněčné stěny a membrány) a na konci vznikají dvě 

dceřiné buňky. Zřídka se množí pučením, což je tvorba nové buňky na povrchu 

buňky zralé, hormogonií nebo gonidií (odpadnutím vláken) u vláknitých baktérií. 

Rozmnožovací schopnost bakterií je hodně velká a při optimálních podmínkách 

kultivačního prostředí můžeme říci, že je neomezená [30, 32]. 

4.1.1. Bacillus subtilis 

Bacillus subtilis (obr. 4) je G+ chemoorganotrofní aerobní bakterie jejíž 

buňky mají tvar tyčinek a jsou schopné tvořit endospory. Spory B. subtilis jsou velmi 

rezistentní. Díky tvorbě spor se stal obávaným kontaminantem v potravinářství, 
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především ve výrobnách a provozovnách. Roste v tekutých půdách ve formě 

povrchové blanky. Díky velké rezistenci spor je používán k testování účinnosti 

horkovzdušných sterilizátorů. V přírodě má značné rozšíření především ve vodě a 

půdě. Tvoří amylolytické,  pektinolytické a proteolytické enzymy, které napomáhají 

rozkladu organických zbytků [30]. 

 
                      Obrázek 4: Bacillus subtilis a jeho zřetelná vnitřní stavba  [37]. 

Rathinam Aravindhan et al. v roce 2011 ve své studii popsali odstraňovaní 

Cr3+ z vodního roztoku za pomocí biomasy B. subtilis. Biomasa byla kultivovaná na 

živném médiu s obsahem 3 g/l extraktu kovu, 5 g/l peptonu ze strávené živočišní 

tkáně a 15 g/l agaru. Následně byla autoklávována při 121°C a tlaku 15 liber 

(1.034215 Pa) po dobu 20 minut. Inkubace probíhala při teplotě 30°C v inkubační 

třepačce během noci, vzniklý zákal byl použit pro inokulaci čerstvého živného média 

pro získání biomasy. Opět byla použita inkubační třepačka při teplotě 30°C. Po 

týdnu byla biomasa sklizena a poté centrifugována po dobu 10 minut při 4°C. 

Sklizená biomasa byla omyta destilovanou vodou, sušena, následně byla rozdrcena a 

uložena k začátku experimentu. Optimální dávka, při které je pH 4,0 a teplota 60°C 

za použití 1 g/l biomasy na počáteční koncentraci kovu 100 ppm ukázala, že 

maximální sorpční příjem je 23,9 mg/g a procentuální odstranění kovu je 71,7%. 

Desorpce probíhala pomocí 5M NaOH z Cr ložisek v biomase. Výsledky prokázaly 

cca 81% odstranění kovu z biomasy. Plně nasáklá biomasa Cr může být desorbována 
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a opětovně použita jako reducent sulfátů chrómu v základní výrobě koželužního 

průmyslu [36]. 

4.1.2. Escherichia coli 

Escherichia coli je gramnegativní tyčinkovitá bakterie, která je označovaná 

jako fakultativní patogen, neboť mimo místa svého přirozeného výskytu způsobuje 

různá onemocnění (zánět močových cest, průjmové infekce). Vyskytuje se v trávicí 

soustavě teplokrevných živočichů a člověka a její přítomnost je nezbytná, protože 

syntetizuje vitamíny a přispívá k rovnováze mikroorganismů v střevech, neboť 

zabraňuje množení jiných škodlivých mikroorganismů. Na druhou stranu přítomnost 

E. coli ve vodě a potravinách dokládá jejich fekální kontaminaci, řadí se 

ke koliformním bakteriím. E. coli se stala modelovým organismem (obr. 5) 

využívajícím se pro genetické, fyziologické a biochemické výzkumy [30]. 

Bakterie E. coli má celou řadu patogenních kmenů. Dělí se na čtyři skupiny. 

První jsou enteropatogenní E. coli, které způsobují průjmy u novorozenecké skupiny, 

kde vede k velmi rychlé dehydrataci organismu. V současnosti je velkým problémem 

v krajinách třetího světa. U těchto kmenů se prokázala tvorba enterotoxinů. 

Působícím mechanismem je těsná vazba na enterocyty střeva, dochází k rozpouštění 

mikroklků na vnitřní straně střev. Druhou skupinou jsou E. coli enterotoxigenní. 

Pomocí kolonizačních faktorů (proteinová fimbrie) osídlují tenké střevo při vstupu 

do trávicí soustavy a vyvolávají průjmy u malých dětí i dospělých. Horečka se 

vyskytuje velice ojediněle. Onemocnění se nazývá i „průjmy cestovatelů“, jelikož se 

vyskytuje především v tropických a subtropických oblastech. Produkují dva typy 

toxinů: termolabilní a stabilní enterotoxin, pro tvorbu toxinů je genetická informace 

zakódována v plasmidech. Enteroinvazivní jsou třetím typem patogenních kmenů   

E. coli. Mají stejný patogenní mechanismus jako Shigella. Nejdřív proniknou do 

buňky, kde se následně množí a vyvolávají dyzenterický syndrom, jehož příznakem 

je příměs krve ve stolici a vysoký obsah granulocytů (bílé krvinky). Posledním 

typem jsou enterohemoragické kmeny, které mají obdobný způsob adherence jako 

enteropatogenní kmeny, kdy se vážou na tlusté střevo. Jsou producenti „shiga – like“ 

toxinu (jedná se o toxin podobný shigellovému verotoxinu). Tyto kmeny způsobují 

hemoragickou kolitidu, u některých pacientů může vývin přerůst do        
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hemolyticko-uremického syndromu. Nemoc se týká především dětí a má těžký 

průběh. Infekčním zdrojem je většinou kontaminované maso [30]. 

 

                      Obrázek 5: Modelový organismu E. coli [38]. 

Biotechnologický experiment byl popsán taiwanskými vědci v roce 2009. 

Rekombinovaná E. coli vylučující MT-proteiny byla imobilizovaná PVA 

k odstranění Cd z vodního roztoku. Adsorpční schopnost byla velice ovlivněná 

hodnotou pH, optimální pH bylo 5,0 (teplota neprokázala velký vliv na biosorpci, 

byla upravovaná v rozmezí 20° – 42°C). Koncentrační rozmezí Cd bylo 10 – 150 

mg/l. PVA-buňky měli největší procento odstranění, až 82,7% v 10 mg Cd/l a 

schopnost biomasy nasát roztok Cd byl 15,9%. Lepší adsorpční schopnost byla 

dosažena, když se zvýšila vstřebávací schopnost biomasy. Maximální adsorpční 

kapacita byla stanovena pouze na 33% biomasy. Nejlepší desorpční efekt byl 

dosažen 0,01M Na3NTA až 57 – 89%, zatímco 51 – 61% adsorpční kapacity bylo 

zachováno pro regeneraci. Tento experiment demonstruje, jak rekombinované 

imobilizované buňky vylučující MT-proteiny mohou být použity pro odstranění 

iontů Cd z vodního roztoku. Optimální adsorpční schopnost imobilizovaných buněk 

byla dosažena při pH 5,0, zatímco teplotní efekt byl zanedbatelný v rámci 

experimentálního rozsahu. Procentuální odstranění iontů Cd s imobilizovanými  

PVA-buňkami záležel na počáteční koncentraci; E. coli může být použita i při 

nízkých koncentracích Cd [39]. 
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4.1.3. Pseudomonas aeruginosa 

Rod Pseudomonas zahrnují gramnegativní nesporulující tyčinky někdy 

mírně zahnuté. V přírodě se vyskytují v půdě, vodě, na rostlinách a v exkrementech 

zvířat a člověka. Jsou to nefermentující bakterie, syntetizují oxidázu a katalázu a 

mají vysoké nároky, co se týče živného média. U P. aeruginosa na krevním agaru 

v okolí a pod koloniemi je možno pozorovat úplnou hemolýzu. Růžově fialové 

kolonie s vůní jasmínu se tvoří na MacConkeyově agaru, avšak starší kolonie mohou 

páchnout po amoniaku. Pro člověka jsou patogenní pouze tři druhy, jedním z nich je 

i P. aeruginosa (obr. 6). Je považovaná za striktně patogenní bakterii. Způsobuje 

vozhřivku, onemocnění močových cest nebo záněty středního ucha, lokální infekce 

v popáleninách a bércových vředech. Častokrát je původcem nemocničních nákaz a 

je velmi rezistentní vůči ATB. Rozmnožování na napadených tkáních je závislé na 

odolnosti pohlcení neutrofilními leukocyty. Až 90% kmenu produkuje toxin A. Je to 

nejjedovatější produkt P. aeruginosa, potlačuje syntézu bílkovin a v tkáňových 

kulturách působí cytotoxicky [30]. 

 
                      Obrázek 6: Pseudomonas aeruginosa [40]. 

Porovnávací studií z roku 2010 mezi P. aeruginosaa B. cereus se zabývali 

Joo et al. Obě bakterie se ukázali jako efektivní biosorbent Zn2+ z vodního roztoku. 

Fyzikálně-chemické účinky měly vliv na biosorpci: pH v rozmezí 1,0 – 7,0, 
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počáteční koncentrace kovu 0,0 – 200 mg/l při kontaktním čase 0 – 60 minut. Povaha 

interakce biosorbentu a iontů kovu byla hodnocena FTIR. Tato analýza prokázala 

přítomnost aminokyselin a hydroxylové, karboxylové a karbonylové skupiny. Z toho 

je možné vyvodit, že jsou pravděpodobně zodpovědné za biosorpci Zn2+. G– bakterie 

ukázala více nasorbovaného Zn2+ ve srovnání s G+ bakteriemi. Příprava biosorbentu 

probíhala vypěstováním kultury při pH 7,0, živné médium se skládalo z 10 g/l 

peptonu, 5 g/l kvasnicového extraktu a 5 g/l NaCl. Inkubační doba byla 48 hodin při 

teplotě 30°C. Pomocí centrifugy proběhlo oddělení biomasy od živného média, 

získaná buněčná hmota byla opláchnuta třikrát sterilizovanou vodou a vystavena 

suchému mrazu za použití lyofilizéru. Toto studium prokázalo vhodnost biosorbentu 

pro biosorpci Zn2+ z vodního roztoku, biosorpční schopnosti byli ovlivněny zejména 

počáteční koncentrací kovových iontů, velikostí pH a kontaktní dobou. Optimálního 

pH pro odstranění Zn2+ bylo dosaženo při hodnotě 6,0, kontaktní čas byl 30 minut při 

teplotě 30°C (hodnoty platí pro oba mikroorganismy) [41]. 

4.1.4. Pseudomonas putida 

P. putida je G– aerobní bakterie. Vyznačuje se tvarem protáhlé tyčinky   

(obr. 7) a je schopna fluorescence. Má jeden nebo více polárních bičíků, patří mezi 

chemoheterotrofní mikroorganismy. Z hlediska teploty je mezofilní, nejvyšší teplota, 

při které je schopna se množit, je 35°C, přežije i v lidském těle (37°C). Výskyt je 

vázán především na půdu, proto je P. putida označovaná jako půdní bakterie. 

Osídluje také sladkovodní prostředí a má nezastupitelný význam jako reducent řídící 

cyklus uhlíku. Důležitým biotechnologickým ukazatelem perspektivního využití     

P. putida je fakt, že může prolomit všechny druhy aromatických alifatických 

uhlovodíků, odstranit mnoho organických toxinů (např. atrazin – potenciální 

karcinogen, toxická látka pro volně žijící zvířata). Nyní je v zájmu vědců 

širokospektrální aplikace do životního prostředí [42]. 

V roce 2003 využili Pardo et al. neaktivní biomasu P. putida k biosorpci 

Pb2+, Cu2+, Cd2+ a Zn2+ v různých koncentračních úrovních v mg.l-1. Biomasa byla 

vysušená a zmražená, biosorpce probíhala ve vodním roztoku. Po deseti minutách 

interakce biomasy a těžkého kovu byla dosažena adsorpční rovnováha mezi 

poměrem kovových iontů a množstvím biomasy; pozitivní efekt na biosorpci má také 
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hodnota pH. Optimální pH byla zjištěna pro Cu: 5,0 – 6,0, Cd: 6,0, Pb: 6,0 – 6,5 a 

Zn: 7,0 – 7,5; v těchto mezích byla dosažena až 80% účinnost biosorpce. V méně jak 

pěti minutách kontaktní doby bylo odstraněno více než 80% kovových iontů. Ve 

výsledku se ukázala důležitost pH a použití neaktivní biomasy P. putida jako základ 

pro izolaci těžkých kovů pro analytické a průmyslové účely [44]. 

 

                    Obrázek 7: G- bakterie Pseudomonas putida [43]. 

4.1.5. Shewanella algae 

S. algae je psychofilní G– nefermentující bakterie. Buňky jsou nepohyblivé 

tyčinky (obr. 8) s jedním polárním bičíkem. Při růstu na MacConkey agaru byly 

pozorovány žlutohnědé kolonie a na agaru s ovčí krví slabá hemolýza. Výskyt 

bakterie je poměrně vzácný. Je vázán na mořské prostředí a teplé klimatické pásmo 

především Asie, Afriky, jižní Evropy a USA. S. algae patří mezi patogenní 

mikroorganismy – i při koupání v moři byly zjištěny záněty uší, vředy a puchýřky na 

kůži, dále napadá měkké tkáně a způsobuje vážné onemocnění jako je meningitida a 

endokarditida. Onemocnění se projevují zejména u pacientů s oslabenou imunitou 

nebo poruchami imunitního systému [52]. 
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                        Obrázek 8: Shewanella algae [53]. 

V roce 2011 vyšla první zpráva o metodě odstranění rozpustného india (In) 

z vodního roztoku, která je šetrná k životnímu prostředí. Schopnost mikroorganismů 

přijmout rozpustné In byla úspěšně dosažena při pokojové teplotě 25°C a pH         

2,4 – 3,9 s použitím G– bakterie S. algae. Mikrobiální příjem In buňkami S. algae 

v klidovém stádiu byl velice rychlý. 0,1 mol/m3 iontů In3+ bylo kompletně sesbíráno 

bakteriálními buňkami do 10 minut. Hodnota pH a koncentrace bakteriálních buněk 

významně ovlivnil podíl obnovy rozpustného In3+. Indiem nasáklé bakterie byly 

sušeny po dobu 12 hodin při teplotě 50°C a koncentrace In3+ ve vysušené biomase 

byla cca 5,4%. Zahříváním buněk bakterie S. algae na teplotu cca 800°C po dobu 2 

hodin přineslo tuhý kondenzát se 40 % obsahem In3+. Vzorek byl připraven z 5 ml   

S. algae přidaných do 10 ml InCl3 vodního roztoku, pH bylo upravováno pomocí 

hydrochlórové kyseliny. Koncentrace buněk v namíchaném roztoku byla cílená, mezi 

7,4 a 15.1015 buněk/m3. V této studii byl vymezen nový biosorpční systém pro 

odstranění In3+ z vodního roztoku za použití S. algae. Bakteriální buňky byly 

schopny sorbovat 100 % In3+ během 10 minut. Metoda je vhodná i pro malé 

koncentrace (0,1 – 0,2 mol/m3). Systém je levný a ekonomicky výhodný pro 

odstraňování In3+ i z velmi ředěných roztoků [50].  
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4.2.  Sinice (Cyanobacteria) 

Sinice jsou prokaryotní autotrofní jednobuněčné mikroorganismy. Je pro ně 

typický oxygenní typ fotosyntézy tzn., jako zdroj H využívají vodu a současně 

uvolňují kyslík. Pravděpodobně díky sinicím získala Země dnešní atmosféru, jelikož 

se podílely na sycení praatmosféry kyslíkem. Sinice obývají především vlhká 

prostředí. Pro sladkovodní sinice je typická tvorba vodního květu (souvislý povlak na 

hladině). Některé druhy se vyznačují pozitivní fototaxí. Buňky sinic obsahují 

množství toxických látek, mohou mít nepříznivý vliv na člověka (neurologické, 

embryologické nebo imunologické poruchy, alergické reakce aj.). U sinic je 

prokaryota poměrně větší než u bakterií, proto je možné pod optickým mikroskopem 

rozeznat centrální oblast i periferní oblast [28, 30, 33]. 

Sinice tvoří tři typy buněk. Heterocysty, nezelené buňky zabezpečující 

fixaci vzdušného kyslíku, arhtrospory, které zabezpečují hibernační stadium a 

vegetativní buňky, které mají běžnou stavbu prokaryotní buňky. Některé rody na 

povrchu buněčné stěny tvoří slizovitý obal, glykokalyx. Buněčné stěna je obdobná 

jako u G– bakterií, je tvořena čtyřmi vrstvami s obsahem peptidoglykenu. 

Cytoplazmatická membrána je semipermeabilní bariéra. V cytoplazmě jsou uloženy 

fotosyntetizující lamely tylakoidy, fykobilisomy obsahující barviva, buněčné inkluze 

a aerotopy (plynové vakuoly), které umožňují vznášení. Všechny jmenované 

organely se nachází v chromatoplasmě. Uvnitř, v centrální části je centroplasma, kde 

leží cyklická molekula DNA, nukleoid [28, 30, 33]. 

Sinice se rozmnožují pouze nepohlavně čtyřmi způsoby. Amitóza, neboli 

dělení, je typické pro vývojově starší druhy sinic, avšak dělením se rozmnožují i 

mladší druhy. Homogonie je vnitřní štěpení (dělení) vláken charakteristické pro 

vývojově mladší vláknité druhy sinic. Třetím způsobem je fermentace, kde dochází 

k rozpadu stélky na několik částí. Poslední způsob je pomocí akinety, která následně 

vyklíčí [28, 30, 33]. 

4.2.1. Chroococcus sp. 

Kokální sinice (obr. 9), která kolem buněk tvoří masivní slizovitou vrstvu, 

někdy lehce zbarvenou na zelenou nebo hnědou barvu. Vyskytuje se především ve 

vodách a vlhkém prostředí [30, 45]. 
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                          Obrázek 9: Chroococcus sp. (var. Turgidus) upraveno dle [69]. 

Imobilizovaná biomasa Chrooccocus sp. a Nostoc calcicola byla v roce 

2007 použita k biosorpci Cr6+ z odpadních vod z textilního průmyslu. Biosorpce 

probíhala v rozmezí pH 1,0 – 5,0, kontaktní čas byl 5 – 180 minut a s počáteční 

koncentrací iontů Cr 5 – 20 mg/l. Biosorbent byl získán z kontaminované půdy 

z areálu textilního závodu. Nejprve byl vypěstován, izolován a kultivován, to vše při 

světelné intenzitě 3000 lux a teplotě 28°C. Buňky byly sklizeny po 14 dnech, 

následně byly umyté a vysušené při 70°C po dobu 24 hodin a přesíty přes síto 

s otvory 0,3 mm v průměru. Imobilizace proběhla v alginate gelu, následně byly 

zformovány na kuličky, přes noc se nechali odležet v deionizované vodě a přes den v 

roztoku 0,5 M HCl. Cílem bylo optimalizovat biosorpční kapacitu Cr6+. Optimální 

podmínky pro obě sinice byly téměř shodné: kontaktní čas 30 minut, počátečná 

koncentrace Cr 20 mg/l a pH 3,0 pro N. calcicola a 4,0 pro Chroococcus sp., teplota 

26°C. Maximální sorpční kapacita byla zaznamenána v prvních pěti minutách až 

65% pro Chroococcus sp., pro N. calcicola 35%, která v dalších 5 – 15 minutách 

nasorbovala dalších 10%.  Chroococcus sp. se projevil jako vhodnější biosorbent pro 

další vývoj [73]. 

4.2.2. Nostoc calcicola 

N. calcicola (obr. 10) je vláknitá sinice. Produkuje sliz, ve kterém má 

uložena vlákna. Vytváří makroskopické kolonie zelenohnědé barvy. Tvoří 
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heterocysty i akinety. Dokáže fixovat dusík z ovzduší. Výskyt je vázán na vodní 

prostředí, avšak nachází se i půdě [30, 68]. 

 

                    Obrázek 10: Jednořadka Nostoc calcicola [68]. 

Biotechnologické využití N. calcicola je uvedeno výše v kapitole 4.2.1 kde 

byla spolu se sinicí Chroococcus sp. použita pro odstranění Cr6+ z odpadních vod 

textilního průmyslu [73]. 

 

4.2.3. Nostoc linckia 

Charakteristika je obdobná s předešlou sinicí, je také vláknitá (obr. 11), 

dokáže fixovat dusík a tvoří makroskopické kolonie vázané na vodní prostředí. 

Kolonie mají zpravidla tmavě zelenou barvu a vyskytují se převážně ve stojatých 

vodách. Sinice se používá jako organismus pro stanovení kvality vod II. třídy [30, 

45, 70]. 



Renáta Hlavňová: Význam těžkých kovů v metabolismu mikroorganismů 

2012 32 

 

                       Obrázek 11: Vláknitá sinice Nostoc linckia [70]. 

V porovnávací studii z roku 1990 mezi N. linckia a N. rivularis byl 

studovaný vliv odpadní vody na aktivitu vybraných sinic. Zkoumaný byl růst ve 

třech úrovních znečištění 25%, 50% a 75%. Největší stimulace byla dosažena při 

50% znečištění, 75% mělo vliv na růst sinic. N. linckia se ukázala být vhodnější při 

akumulaci Zn a Cd. Akumulovala 30-násobek Zn a 10-násobek Cd, kdežto N. 

rivularis pouze 10-násobek Zn a 2-násobek Cd. Zn a Cd bylo v buňkách ve formě 

nerozpustného granulovaného sedimentu. Až po použití permeační chromatografie 

na gelu se granulky staly rozpustné. Tolerance k těžkým kovům se projevila 

schopností akumulace v podobě granulek na buněčném povrchu nebo pomocí 

proteinu vázajícím kovy.  Autoři doporučují využití těchto druhů sinic k čištění 

odpadních vod s obsahem těžkých kovů. Ukázalo se, že čím více je odpadní voda 

zamořená těžkými kovy, tím víc sinice nasorbují, avšak při extrémních koncentrácích 

dochází k negativnímu dopadu na jejich fyzikální aktivitu. V závěru se N. linckia 

projevila jako vhodnější mikroorganismus pro odstranění těžkých kovů z odpadních 

vod než N. rivularis [74]. 
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4.3.  Řasy (Algae) 

Jsou eukaryotní organismy (obr. 12) schopné fotosyntézy, během které 

uvolňují kyslík. Patří k nižším rostlinám. Převážná část je mikroskopických rozměrů 

tvořících kolonie. Jejich výskyt je kosmopolitní, vyskytují se ve všech klimatických 

pásmech. Převážně se jedná o akvatické organismy obývající sladké i slané vody 

různé hloubky, žijící v symbióze s lišejníky v polárních i nepolárních oblastech, 

v půdě, na kamenech nebo kůře stromů. Výjimkou jsou makroskopické druhy 

parožnatek a chaluh. Řasy jsou primární producenti, jsou součástí planktonu a jsou 

významné tvorbou mořského květu. Žijí v symbióze s houbami – lišejníky. S 

přemnožením řas se spojuje pojem eutrofizace. Přemnožení lze pozorovat porostem 

na pobřeží, lodích, konstrukcích setrvávajících ve vodě. Eutrofizace zapříčiňuje 

sekundární znečištění důsledkem rozkladu organické hmoty. Některé druhy mají 

schopnost zachytávat různé vlnové délky, což umožňuje život řas v obrovských 

hloubkách, ve tmě bez zdrojů uhlíku [24, 28, 30, 33, 45]. 

Důležitým morfologickým znakem ovlivňujícím jejich biotechnologické 

využití je typ stélky. Monádoidní, neboli bičíkatý typ stélky, zahrnuje jednobuněčné 

řasy nebo řasy tvořící kolonie s jedním nebo více bičíky. Amébovitý (rizopódiový) 

tvar mají řasy bez buněčné stěny, které vytvářejí panožky sloužící k příjmu potravy a 

pohybu. Hemimonádový (přechodný) typ má strukturu protoplastu, obdobnou jako 

bičíkatá stélka, avšak buňky jsou nepohyblivé. Kokální (kruhovitou) stélku mají řasy 

s buněčnou stěnou, ve vegetativním stadiu nemají bičíky, vakuoly ani stigmu. 

Trichální (vláknité) stélky se vyznačují vláknitými jednojadernými buňkami, můžou 

mít jednoduchou i větvenou stavbu. Modifikací jsou pletivové stélky, které jsou 

složitě organizované. Sifonální (rourkovité) mají trubicovitou stélku, řasa je 

mnohojaderná bez buněčných přepážek. Sifonokladální typ zahrnuje mnohojaderné 

řasy s vegetativními buňkami [24, 28, 30, 33, 45]. 

Buněčná stěna je tvořena soustavou polysacharidů, nejčastěji celulózou, či 

z manánu, fukoidánu nebo xylánu. U některých řas buněčná stěna zcela chybí. 

V takovém případě je protoplast pokrytý plazmalémou. Buňka dále obsahuje 

Golgiho aparát skládající se z prodloužených vezikul. Některé druhy řas obsahují 

kontraktilní vakuoly, které mají podobnou funkci jako u prvoků. Endoplazmatické 
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retikulum je kontinuálně spojené s membránou plastidů. K plastidům s obsahem 

fotosyntetických barviv (xantofyly, chlorofyly nebo karotenoidy) patří především 

chloroplasty obsahující chlorofyl a amyloplasty s obsahem škrobu. Mitochondrie 

jsou dýchacím centrem buňky a tvoří se v nich kristy. Pohyb zabezpečují flagely a 

proudění cytoplazmy v buňce. Taxonomickým znakem je stigma tzv. světločivná 

skvrna. Zabarvení řas je dané obsahem barviv, podle toho se zařazují do systému. 

Řasy se rozmnožují dvěma způsoby. Pohlavně kopulací morfologicky podobných 

gamet, kopulací rozdílných gamet nebo plozením vajíčka spermatozoidem. 

Nepohlavně rozpadem stélky, zoosporami a autosporami nebo dělením [24, 28, 30, 

33, 45]. 

 
                                                            Obrázek 12: Schematické zobrazení Euglena viridis [46]. 

4.3.1. Chlorella vulgaris 

Asi nejznámější řasa pro širokou veřejnost, především jako doplněk výživy. 

C. vulgaris je sladkovodní jednobuněčná řasa, jejíž buňky jsou drobného kulovitého 

tvaru (obr. 13). Obsahuje vysoké množství chlorofylu, který dodává jejím buňkám 

smaragdově zelenou barvu. Optimální podmínky pro růst je nekontaminované 

prostředí a silný sluneční svit, za těchto podmínek se množí velmi rychle. Je 

producentem kyslíku, má silné detoxikační účinky a je lehce stravitelná, proto byla 

zkoumána pro použití jako výživa pro kosmonauty. C. vulgaris se nyní stala 
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uznávaným doplňkem výživy pro svoji vysokou schopnost navazovat a stahovat 

z těla odpadní látky, což ji předurčuje k perspektivnímu biotechnologickému využití. 

Je vitamínovým doplňkem, používá se k přípravě léčiv, a také ve veterinární praxi 

[47]. 

 

                            Obrázek 13: Chlorella vulgaris upraveno dle [48]. 

V roce 2011 byl testován růst řasy, metabolismus C. vulgaris byl vystaven 

účinkům iontů těžkých kovů. Inhibiční účinek těžkých kovů na růst řasy byl 

uspořádán v následovném pořadí: Cd > Pb > Cu. Bylo zjištěno, že exogenně použité 

fytohormony změnily fytotoxicitu těžkých kovů. Auxin, cytokinin, gibbelin a 

spermidin může změnit symptomy zatížení těžkých kovů použitím biosorpce – 

obnovení růstu a primárního metabolismu. Fytohormony a polyaminy stimulují 

aktivitu enzymů antioxidantů (kataláza, peroxidáza, askorbát, superoxid dismutáza). 

Zvýšenou aktivitu enzymů antioxidantů redukuje oxidační napětí. Kyselina 

jasmonová zvyšuje toxicitu těžkých kovů, a to vede ke zvýšení biosorpce v daném 

kovu. Zvýšení toxicity má za následek snížení počtu buněk, obsahu chlorofylu, 

karoteniodů, monosacharidů, rozpustných proteinů, askorbátu, glutationu a ovlivní to 

také aktivitu enzymů antioxidantů. Zjištěná data prokázala, že fytohormony a 

polyaminy mají důležitý úkol na abiotické stresy C. vulgaris a adaptační schopnosti 

řas na kontaminované vodní prostředí [49].  
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4.3.2. Scenedesmus obliquus 

Mikroskopická řasa, jejíž buňky mají vřetenovitý tvar se zašpičatěním na 

obou koncích (obr. 14) a tvoří i bičíkatá stádia. Obvykle jsou jednojaderné, přestože 

v některých případech můžou obsahovat i více jader. S. obliquus se rozmnožuje 

vegetativně opakovaným dělením. Dělí se na dvě, čtyři, osm nebo šestnáct buněk a 

za širokých růstových podmínek se vytvářejí dceřiné cenobia. Intenzita růstu je 

vázaná na intenzitu světla a klesající teplotu. S. obliquus patří mezi nejrozšířenější 

řasy a obývá téměř všechny klimatická pásma [55]. 

 
                           Obrázek 14: Kontrastní zobrazení Scenedesmus obliquus upraveno dle [56]. 

Tři vědci v roce 2009 zdůrazňovali nutnost odstraňování těžkých kovů 

z vodních toků, kvůli jejich toxicitě. Za potenciální novinku pokládali divoce 

rostoucí řasu S. obliquus, která byla dříve izolována z místa zamořeného těžkými 

kovy v severním Portugalsku. S. obliquus byla studována pro odstraňování Zn 

s vodních roztoků při použití různých počátečních koncentrací. Maximální sorpční 

schopnost byla dosažena během jednoho dne: 835,5 mg Zn/g biomasy s počáteční 

koncentrací 75 mg/l. Adsorpce probíhala především do buněčného povrchu. 

Srovnávací studie zahrnují komerčně dostupný kmen mikroskopické řasy stejného 

druhu. Jeho maximální sorpční kapacita byla pouze 429,6 mg Zn/g, počáteční 

koncentrace Zn byla 50 mg/l. Bylo zjištěno, že teplota negativně ovlivňuje adsorpční 

schopnost. Optimální pH bylo 6,0 – 7,0, v tomto rozmezí měla adsorpční kapacita 

maximální výšku. Hned napoprvé bylo prokázáno, že mikroskopické řasy jsou plně 

schopny adsorbovat Zn z vodního prostředí a jsou potenciálním ukazatelem pro 
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bioremediaci. Její výkon je lepší než u podobných druhů při neutrálním pH               

a dokonce i po teplotním ošetření. Biomasa byla kultivována při 25°C a neustálém 

světle. Její buňky byly sklizeny během exponenciálního růstu a následně použité jako 

inokulum. Zásobní roztok Zn byl připraven v deionizované vodě na koncentraci        

5 g/l. Všechny materiály byly důkladně ošetřeny, aby se předcházelo kontaminaci. 

[57]. 

4.3.3. Dunaliella sp. 

Je mikroskopická jednobuněčná řasa patřící do oddělení Chlorophyta 

(zelené řasy). Její buňky mají kokální, elipsoidní (obr. 15), válcovitý nebo hruškovitý 

tvar. Jsou radiálně symetrické a pokryté slizovitou vrstvou, která má ochrannou 

funkci. Buňka má dva bičíky umožňující pohyb. Chloroplast má tvar zvonku nebo 

pohárku. Rozmnožuje se nepohlavně, příčným dělením vegetativních buněk. Výskyt 

Dunaliella sp. je vázán na vodní prostředí, obývá sladké, slané i hyperslané         

vody [58]. 

 

                    Obrázek 15: Elipsovitý tvar buněk Dunaliella sp. [58]. 

Biosorpce pomocí dvou druhů řasy Dunaliella sp. probíhala v roce 2002 ze 

slaných vod s obsahem iontů Cr6+, na biosorpci mělo velký vliv pH, salinita a 

počáteční koncentrace iontů Cr6+. Maximální sorpční kapacita byla dosažena při pH 

2,0. Při počátečním množství iontů kovu 10 mg/l byla sorpční rovnováha dosažena 

po 72 hodinách a maximální sorpční kapacita u Dunalielly 1 byla 58,3 mg/g a u 
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Dunalielly 2 45,5 mg/g, jakmile byla koncentrace solí zvýšena na 20%, hodnoty 

poklesly na 20,7 mg/g u Dunalielly 1 a 12,2 mg/g u Dunalielly 2. Studie probíhala 

v Erlenmeyerove baňce s obsahem 10 ml Cr6+ nebo směsi soli a Cr6+. Následně se 

nastavila hodnota pH a baňka se přesunula na třepačku při  25°C po dobu 72 hodin, 

kdy byla dosažena rovnováha. Při zvýšení počáteční koncentrace Cr6+ z 50 na 250 

mg/l se zvýšila i sorpční schopnost z 27,7 na 85,5 mg/g, důsledkem zvýšeného počtu 

aktivních center na buněčném povrchu. Dunaliella 1 celkově adsorbovala 53,6% 

Cr6+ a Dunaliella 2 45% Cr6+ [71]. 

4.4.  Houby (Mycetes) 

Říše hub (Funghi, Mycetes, Mycota, Mycophyta) jsou eukaryotní 

heterotrofní organismy, které dříve patřili do rostlinné říše. Houby lze dělit na 

mikroskopické, lze je pozorovat pouze pod mikroskopem, mikromycety a dále na 

makroskopické, viditelné pouhým okem, makromycety. Nejsou schopné fotosyntézy 

ani fixace vzdušného kyslíku. To je důvodem vyčlenění hub z rostlinné říše. Jedná se 

o mikroorganismy saprofytické, případně parazitické. Výskyt hub je kosmopolitní, 

najdeme je ve vodách sladkých i slaných, v půdě nebo na potravinách. Některé druhy 

hub produkují antibiotika a jsou využívané k jejich výrobě, jiné druhy jsou 

labužnickou pochoutkou. Houby jsou patogenní jak pro člověka, tak i pro zvířata a 

rostliny. Mají škodlivé účinky na kvalitu krmiva, průmyslové výrobky, potraviny 

nebo na jejich skladovací zásoby. Některé druhy se vyznačují parazitickými 

vlastnostmi na povrchu nebo uvnitř těla hmyzu. Tyto druhy nazýváme entomofágní. 

Houby žijící uvnitř rostlin nazýváme endofytické. Neprojevují se na hostiteli žádným 

příznakem [28, 30, 33]. 

Buněčná stěna hub se značně liší od rostlinné buněčné stěny. Obsahuje 

složité cukry a většina hub obsahuje chitin, který má majoritní zastoupení a 

zabezpečuje její pevnost. Některé druhy obsahují ještě glukany, mannany a chitosan. 

Přítomnost látek v buněčné stěně je důležitým diagnostickým znakem, protože jejich 

přítomnost podmiňuje i přítomnost některých barviv např. Parkerův inkoust nebo 

Rylux. Důležitou vlastností buněk je, že v cytoplazmatické membráně jsou přítomny 

steroidní látky zvané steroly. Pro existenci hub jsou nezbytné, a právě na jejich 
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blokádě jsou založeny antimykotika. Ergosterol je výchozí látkou pro syntézu 

steroidních látek. Mezi organely uložené ve vodním roztoku cytoplazmě eukaryotní 

buňky patří endoplazmatické retikulum, které se nepřímo podílí na syntéze bílkovin, 

je spojené s cytoplazmatickou membránou. Golgiho aparát je membránovitý útvar 

s množstvím záhybů. Jednou částí je blízko jaderné membrány a druhou je přichycen 

k cytoplazmatické membráně. Nezbytnou součástí eukaryotní buňky jsou vakuoly. 

Obsahují vodní roztoky nepotřebních metabolitů nebo zásobních látek. Lysozomy 

obsahují hydrolytické enzymy a účastní se regulace rozkladu bílkovin. Mitochondrie 

jsou organely umožňující dýchaní. Mají dva membránové obaly a uskutečňují 

syntézu mitochondriálních proteinů. Buněčné inkluze obsahují zásobní a odpadní 

látky. Nejdůležitější organelou je jádro. Má řídicí funkci a je obaleno jadernou 

membránou. Je velice malé a často není možné zjistit počet chromosomů uvnitř [28, 

30, 33]. 

Morfologie mikromycet je velice rozmanitá. Dvě základní morfologické 

jednotky jsou blastokonidie (oválná nebo kulatá buňka – kvasinky) a hyfy (různě 

větvena vlákna s přepážkami nebo bez nich). Pojmem mycelium se označuje soubor 

hyf, který je dvojího typu. Generativní (vzdušné), který nese rozmnožovací struktury 

mycety nebo vegetativní ukotvující mycetu v substrátu. Mohou být nepohlavní nebo 

pohlavní. Pohlavní rozmnožovací elementy jsou spory (askospory, oospory, 

zygospory), vegetativní jsou konidie. Askospory vypadají jako váčky a obsahují 

pohlavní buňky vždy v sudém počtu s diploidní sadou chromosomů. Oospory 

vznikají spojením velké nepohyblivé samičí buňky a pohyblivé samčí buňky. 

Spojením dvou buněk stejné velikosti vznikne zygospora.  Spájení hyf je specifický 

typ pohlavního rozmnožování. Dochází k přiložení samčího a samičího vlákna a 

následným vytvořením můstku, kde opět dochází k výměně genů. Nepohlavní 

rozmnožování u mikromycet převládá. Je to dáno nespočetným množstvím 

reprodukčních prvků. Dělí se do skupin podle uložení na vláknech nebo dle opatření 

ochrannými obaly. Podle uložení na vláknech rozeznáváme čtyři typy. Arthrokonidie 

mají obdélníkový hranatý tvar a vznikají postupnou fragmentací vláken na 

koncových částech. Blastokonidie jsou kulaté nebo oválné buňky na koncích 

pseudohyf. K jejich tvorbě dochází u mycet, které tvoří pseudomycelia z pseudohyf. 

Silnostěnné kulaté útvary vznikající buď v průběhu nebo na koncích pseudohyf či 
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hyf se označují chlamydokonidie. Posledním typem dle uložení na vláknech jsou 

mikrokonidie. Mají kulatý, hruškovitý nebo oválný tvar. Jsou rozmístněné v průběhu 

hyf ve svazcích nebo jednotlivě. Vyskytují se u vláknitých hub. Rozmnožovací 

prvky uložené v pouzdrech jsou  sporangiokonidie zygomycet, které jsou uzavřené 

ve váčku – sporangiu. Sporangium se nachází na nosném sloupku zvaném 

sporangiofor. Makrokonidie jsou dalším typem, které jsou chráněny pouzdrem. Mají 

různý tvar a jsou silnostěnné, opatřené přepážkami. Morfologie makrokonidií je 

velmi rozmanitá a slouží jako významný diagnostický znak [28, 30, 33]. 

Houby se dělí na nižší (Phycomycetes – plísně) a vyšší (Eumycetes).           

K nižším patří hlenky – Myxomycetes. Jsou to nejprimitivnější houby. Považujeme je 

za přechod mezi prvoky a houbami. Chytridie neboli bičíkaté houby – 

Chytridiomycetes, mají vztah k bičíkovcům a vyskytují se zejména ve vodním 

prostředí. Vztah k ostatním živočichům je saprofytický nebo parazitický. Poslední 

skupinou nižších hub jsou vaječné plísně – Oomycetes. Jejich buněčná stěna 

obsahuje celulózu, vývojový vztah k řasám. K vyšším houbám se řadí nejběžnější 

plísně – Zygomycetes nebo houby spájivé. Na zkažených potravinách nebo na 

vlhkých místech se objevují jako první v podobě plstnatého chumáčku. Možno 

rozlišit mycelium, sporangiofor a sporangium. Kvasinkové organismy – 

Endomycetes (obr. 16), patří také k vyšším houbám. Kvasinkový organismus je 

modelovým organismem. Rostou vždy na substrátu s obsahem cukru. Ascomycetes, 

neboli vřeckovité houby, mají bohatě větvené mycelium. Basidiomycetes – houby 

stopkovýtrusé, mají vždy vyvinuté mycelium, buněčná stěna obsahuje chitin a 

zástupce mají i u makroskopických druhů. Kategorie Fungi imperfecti je uměle 

vytvořena skupina. Stélka je tvořena z rozvětvených hyf a většina má 

biotechnologické využití. Vyznačují se produkcí mykotoxinů. Poslední skupinou 

jsou houby žijící v symbióze s rostlinou a tvoří lišejníky [28, 30, 33]. 
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                           Obrázek 16: Eukaryotní buňka kvasinky [51]. 

4.4.1. Aspergilus niger 

Pojmenování dostal podle tmavě, někdy až černě, zabarvených kolonií 

(niger = černý). Rozmnožuje se nepohlavně pomocí konidií, teleomorfa známa není. 

Aspergilus niger je hojně rozšířený v přírodě a často je používán v mikrobiologické 

laboratoři např. pro laboratorní biosorpci, vyšetřovaní potravin nebo k produkci 

enzymů. Nejlépe roste na Sabouraudyho nebo na jiném mykologickém agaru, 

optimální teplotní podmínky jsou 35 – 37°. Nejdříve tvoří světlé mycelium, které 

postupně prochází do tmavší až černé barvy. Na povrchu kolonií je někdy možné 

pozorovat oranžovo-žlutohnědá sklerocia (obr. 17). Pro rod Aspergilus je 

charakteristické paprsčité vyrůstání fialid a metul na obvodu celého měchýřku.        

A. niger častokrát bývá původcem průduškových zánětů nebo dalších onemocnění. 

Důvodem je produkce nebezpečných mykotoxinů a ochratoxinů. V biotechnologiích 

má široké uplatnění. Využívá se k výrobě kyselin citronové, glukonové, gallové, 

furmanové i kyseliny šťavelové, taktéž má uplatnění pro přípravu enzymů 

(proteolytických, lipolytických, amylolytických). A. niger bývá využíván k biosorpci 

těžkých kovů. [30, 31]. 
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                            Obrázek 17: Černé mycelium mikromycety A. niger upraveno dle [59]. 

V roce 2006 byla studie zaměřena na biosorpci Cr pomocí předupravené 

biomasy A. niger. Předúprava proběhla buď NaOH nebo CTAB. Kultura rostla 

za aerobních podmínek v 100 ml tekutého média při teplotě 22 ± 2°C 

v Erlenmayerově baňce. Po čtyřech dnech byla sklizena, opláchnuta deionizovanou 

vodou, autoklávována, chlazena, ručně stlačena a následně sušena při teplotě 60°C 

po dobu 24 hodin. Připravený prášek byl použit pro experimenty. Studie proběhly v 

Erlenmayerově baňce s obsahem 100 ml kovového roztoku Cr při pH 4,0 – 5,0 a pH 

6,0 – 8,0. Předupravená biomasa A. niger pomocí NaOH během 660 minut odstranila 

až 90% Cr při pH 2,0, a pomocí CTAB 63% při pH 3,0 [72]. 

4.4.2. Phanerochaete chrysosporium 

Phanerochaete chrysosporium (obr. 18) je bílá mikromyceta, která patří 

mezi  Basidiomycety (houby stopkovýtrusné). Patří mezi saprofytické houby. 

Způsobuje bílou hnilobu dřeva, degraduje hnědý lignin a zanechává bílou celulózu. 

Vyskytuje se poměrně běžně, především na kůře stromů nebo úlomků dřeva. Je 

možné ji pozorovat jako bílý nebo lehce naoranžovělý povlak. Má vysokou optimální 
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teplotu až 40°C, proto se vyskytuje i v kompostě nebo na dřevní štěpce. Nevykazuje 

patogenní účinky pro člověka ani zvířata [67]. 

 

                          Obrázek 18: Vlákna houby Phanerochaete chrysosporium [67]. 

Biosorpce probíhala v artificiální (uměle vytvořené) odpadní vodě 

s obsahem Cd2+, Pb2+ a Cu2+ v laboratorních podmínkách v roce 2000. Jako 

biosorbent byla využita vysušená houbovitá biomasa P. chrysosporium. 

Koncentrační rozpětí se pohybovalo od 5 do 500 mg.l-1. Maximální absorpce 

různých iontů těžkých kovů byla dosažena při hodnotě pH 6,0. Biosorpční rovnováha 

byla stanovena až po šesti hodinách. Při koncentracích 1 – 100 mg.l-1 se ukázaly 

ekonomické nedostatky (aby se biosorpce průmyslově vyplatila, musí mít malé 

ekonomické náklady). Úspěch biosorbentu závisí na správném pH prostředí a 

koncentraci iontů těžkých kovů [75]. 

4.4.3. Saccharomycetes cerevisiae 

Pivní kvasinka, která se řadí do oddělení vřeckovýtrusých hub. V přírodě je 

hojně rozšířená a díky vysoké fermentační schopnosti se využívá především 

v pivovarnictví, lihovarství, vinařství a pekařství. Buňky jsou oválného tvaru a 

rozmnožují se výlučně způsobem typickým pro kvasinky, pučením. Dceřina buňka je 

ve většině případů menší než mateřská buňka a zůstává po ni jizva zrodu (obr. 19). 

Po mnoha studiích bylo zjištěno, že se jedná o nepatogenní mikroorganismus. Často 
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je využívaná jako modelový organismus. Na sladovém nebo Sabouraudyho agaru je 

možno růst S. cerevisiae pozorovat v podobě krémově bělavých, hladkých, lesklých 

a vyvýšených kolonií s nevláknitým kruhovitým okrajem. Na mrkvovém nebo 

Gorodkové agaru lze pozorovat tvorbu vřecek a askosporami. Askospory mají 

oválný nebo kruhový tvar a v jednom vřecku mohou být až čtyři. S. cerevisiae jsou 

používány k přípravě očkovacích látek proti hepatitidě B. Do buněk kvasinek byl 

pomocí metod genového inženýrství vložen gen pro tvorbu HBs antigenu (povrchový 

antigen proti žloutence typu B). Rychlé množení kvasinek zabezpečuje velkou 

produkci čistého HBs. Antigen se následně inaktivuje a používá se k vakcinaci proti 

hepatitidě B [30]. 

 
                        Obrázek 19: Saccharomycetes cerevisiae se žlutou jizvou zrodu [61]. 

Jianlong Wang a Can Chen roku 2006 shrnuli poznatky o S.cerevisce            

a zdůraznili její perspektivní biotechnologické využití. Práce na molekulární úrovni 

s mikromycetou S. cerevisce je poměrně lehká a různorodost těžkých kovů, které je 

schopna sorbovat ji předurčuje k širokospektrálnímu využití. Biosorpci velmi 

ovlivňuje pH prostředí, poměr počátečního množství kovových iontů a počátečního 

množství biomasy, kondice živné půdy nebo optimální konstantní teplota. Wang a 

Chen označili buněčnou stavbu mikromycet jako slibný biosorbent, protože sorpční 

procesy přirozeně pasují na mikroorganismy podobné S. cerevisce, avšak budoucnost 

se specializuje na využití všech mikroorganismů. V roce 2006 byla biosorpce jen 

v laboratorním stadiu a její vývoj se plánoval na desítky let. Mezi dva hlavní 
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problémy patří neúplné pochopení biosorpčních procesů a pomalé krůčky ve vývoji. 

V současnosti stále není mechanismus plně pochopen, ale dosavadní pokroky 

směřují v blízké budoucnosti k větší než jen laboratorní aplikaci [62]. 

4.4.4. Rhizopus arrhizus (syn. Rhizopus oryzae) 

Patří mezi Zygomycety (houby spájivé). Tvoří světle až tmavě hnědé nebo 

šedé kolonie (obr. 20). Sporangie jsou mnohosporová, mají hnědošedou barvu a tvar 

koule. Optimálně roste při teplotě 40°C, avšak při 45°C je neschopný růstu. 

Rozmnožují se nepohlavně pomocí nepohyblivými výtrusy, které se tvoří 

ve sporangiu. Při dotyku dvou pohlavních hyf dochází k pohlavnímu rozmnožení. Ve 

velkém množství se vyskytuje nejčastěji na rostlinném materiálu, méně často může 

být složkou půdní mikroflóry. Zřídka je původcem mykotických onemocnění u lidí a 

zvířat.  Živí se saprofyticky a paraziticky [30, 63].  

 
                           Obrázek 20. Rhizopus arrhizus upraveno dle [63]. 

Roku 2011 Shroff a Vaidya použili R. arrhizus jako ekologický biosorbent 

k objasnění mechanismu biosorpce. Na odstraňování Cr6+ pomocí mikromycety R. 

arrhizus byla zkoumána v dávkovaném režimu. Zvýšení výkonu biosorbentu se 

pokoušeli zajistit předúpravou biomasy pomocí anorganických a organických 
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kyselin, chelatačním činidlem a organickým rozpouštědlem. Povrchová 

charakteristika byla vytvořena potenciometrickou titrací, analýzou plochy, 

infračervenou spektroskopií, chemickou úpravou biomasy a skenováním 

elektronovým mikroskopem. Výsledky ukázaly, že všechny fyzikálně-chemické 

úpravy zvýšily schopnost biosorbentu sorbovat Cr6+ v porovnání s přírodní 

biomasou. Nejvyšší biosorpční kapacita byla dosažena po předúpravě biomasy s    

0,5 mol/l kyselinou dusičnou a následným autoklávováním. Byla dosažena 

biosorpční kapacita 31,52 mg/g. R. arrhizus se projevil jako efektivní a ekonomicky 

výhodná alternativa biosorpce pro odstraňování Cr6+ z vodních roztoků [64]. 

4.4.5. Penicillium simplicissimum 

Řadí se do oddělení vřeckovýtrusých hub. Má specifické sporangium, 

vytvářející tzv. štěteček = penicillus (obr. 21), od toho je i odvozen název 

Penicillium.  P. simplicissimum je heterotrofní vláknitá houba, která má 

jednobuněčné kulaté konidie. Má pouze teleomorfní stadia (rozmnožuje se 

nepohlavně), rozpadem mycelia nebo dělením vláken. Pohlavní forma rozmnožování 

zcela chybí. P. simplicissimum se vyskytuje běžně v přírodě. Nejlépe roste při teplotě 

5 – 37°C, vhodné je vlhké a teplé prostředí. Makroskopicky jej můžeme pozorovat 

jako bílý nebo lehce našedlý plstnatý povlak především na ovoci [30]. 

 
                               Obrázek 21: Charakteristicky větvené sporangium Penicillia [65]. 
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 Skupina vědců v roce 2008 sepsalo studii o biosorpci Cd2+, Zn2+ a Pb2+ za 

použití biomasy P. simplicissimum. Sorpční schopnost byla zkoumána v dávkovém 

systému. Byly studovány účinky pH, počáteční koncentrace iontů kovů, kontaktní 

čas, množství použité biomasy a teplota na účinky biosorpce. P. simplicissimum 

izolovali z půdy Yuelu mountain. Kmen byl udržován na bramborové dextróze agaru 

při teplotě 4°C. Kultivace probíhala v rotační třepačce při 28°C po dobu 72 hodin 

v 250 ml Erlenmeyerove baňce s obsahem 100 ml vypěstovaného média. Sklizená 

biomasa byla omytá destilovanou vodou, vysušená při 60°C po dobu 24 hodin. 

Následně proběhlo drcení na prášek, scedění, uložení v exsikátore a připravení pro 

experiment. Kovový roztok o objemu 100 ml byl uložen v Erlenmeyerove baňce na 

rotační třepačce. Efekt pH byl ustanoven v rozmezí 1,0 – 6,0, počáteční pH bylo 

upraveno pro dané rozmezí pomocí 1 mol/l NaOH nebo 1 mol/l HNO3. Následně byl 

přidán biosorbent o obsahu 0,1 g k roztoku kovu a směs byla postavena na třepačku. 

Po 12 hodinách při teplotě 28°C byla zaznamenána adsorpční rovnováha. Tato studie 

demonstruje velký potenciál houby P. simplicissimum sorbovat Cd, Pb a Zn 

z vodních roztoků. Maximální sorpční kapacita následovala v pořadí Pb>Zn>Cd. 

Výsledky dokazují ekonomicky výhodné, efektivní využití biomasy pro biosorpci 

vybraných těžkých kovů. Lehká kultivace použité biomasy ještě znásobuje 

perspektivitu sorpčního procesu [66]. 
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   Tabulka 2: Souhrn využití vybraných mikroorganismů. 

 Cr  Cd Zn  Pb  Cu  Cd  In   

BAKTERIE        

B. subtilis        

E. coli        

P. aeruginosa        

P. putida        

S. algae        

SINICE        

Chroococcus sp.        

N. calcicola        

N. linckia        

ŘASY        

C. vulgaris        

S. obliquus        

Dunaliella sp.        

HOUBY        

A. niger        

P. chrysosporium        

S. cerevisiae přehledová studie 

R. arrhizus        

P. simplicissimum        
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5. Závěr  

Úkolem bakalářské práce bylo obeznámení s biotechnologickými procesy, 

kterými lze dekontaminovat životní prostředí od toxických kovů, byly zde popsány 

vybrané metody a jejich technologické mechanismy. Současný stav životního 

prostředí vede k nutnosti odstraňování škodlivých látek co nejmodernějšími 

technologiemi, právě biotechnologické metody patří na popřední místo vzhledem 

k jejich šetrnosti k životnímu prostředí a vysoké perspektivě v nejbližších letech. 

Jestliže plně pochopíme jejich mechanismus a naučíme se je cíleně a rozumně 

aplikovat, věřím, že Země bude mít možnost regenerace, což jistě umožní lidstvu ji i 

nadále využívat. Nesmíme opomenout i ekonomickou stránku věci, mikroorganismy 

jsou levným dekontaminačním materiálem poskytujícím neomezené možnosti. 

Všechny uvedené biotechnologické metody se od sebe liší především 

použitím fyziologických dispozicí mikroorganismů. Biosorpce má značně rychlý 

proces odstranění, který lze počítat na minuty, kdežto bioakumulace a bioprecipitace 

jsou procesy pomalé a vyžadují pro mikroorganismy specifické živiny. U biosorpce 

je výhodou, že biosorbent může být v některých případech použit opakovaně, a to 

díky opačnému procesu tzv. desorpce. Každý z procesů je závislý také na fyzikálních 

a chemických podmínkách jako je pH, teplota, počáteční koncentrace kovových 

iontů nebo fyzikálně-chemická předúprava vstupních činitelů, které značně ovlivňují 

rychlost a účinnost bioremediačních procesů.  

Cesta do budoucna vede přes biotechnologické procesy. 
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