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Anotace 
 

Cílem diplomové práce je studium růstu bakteriálního kmene Rhodococcus sp. 

v prostředí s toxickými kovy. Vlastní práce je složena z několika kapitol. Úvodní části této 

práce je kapitola obsahující přehled toxických kovů v životním prostředí a jejich základní 

charakteristiku. V následující části je podrobně zpracována charakteristika bakteriálního 

kmene Rhodococcus sp. včetně jeho využití. Další část se zabývá reakcí bakterií 

na prostředí s ionty kovů, kde jsou popsány základní principy.  Experimentální část 

je zaměřena na hodnocení růstu bakteriálního kmene v prostředí s vybranými kovy (Cr, Zn, 

Ni, Cd, Pb). Na závěr této práce je uvedeno shrnutí a nastínění možného využití tohoto 

bakteriálního kmene v průmyslových biotechnologiích.  

 

Klíčová slova: Rhodococcus sp., toxické kovy, růst kmene, průmyslové biotechnologie 

 

 

Summary 

The aim of this thesis is to study the growth of bacterial strain Rhodococcus sp. in 

the environment with toxic metals. Actual/full work consists of several chapters. The 

introductory part of this work is the chapter which includes an overview of toxic metals in 

the environment and their basic characteristic. Characteristic of bacterial strain 

Rhodococcus sp. including its use is elaborately made in following part. The next part 

engages in bacterial reaction to environment with ions of metals, where are described basic 

principles.  The experimental part is focused on the evaluation of the bacterial strain 

growth in the environment with selected metals (Cr, Zn, Ni, Cd, Pb). In conclusion of this 

work there is introduced summary and outline of possible use of this bacterial strain in 

industrial biotechnologies.  
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1. Úvod a cíl práce 

Antropogenní vlivy se projevují stoupající kontaminací jednotlivých složek, z nichž 

k nejzávažnějším patří perzistentní organické polutanty a toxické kovy. Stoupající 

kontaminace těchto látek má vliv na jednotlivé složky životního prostředí (biosféru, 

pedosféru, hydrosféru), ale také na ekosystém jako celek [1]. Mikroorganismy jsou 

významnou složkou biosféry, znalosti jejich biologické aktivity a vlastností jsou 

předpokladem pro jejich následné praktické využití v průmyslových biotechnologiích [2]. 

Kovy jako např. měď, chrom, kadmium a nikl patří mezi nejčastěji využívané v průmyslu 

a tedy patří mezi kovy přetrvávající v prostředí, jejichž přítomnost se projevuje v živých 

systémech na různých úrovních biologické i ekologické organizace. Tyto kovy mají 

schopnost dlouhodobé kumulace v abiotických i biotických složkách prostředí, tímto 

výrazně zasahují do environmentálních biochemických procesů v celém ekosystému. 

Je prokázáno, že obsah těžkých kovů v přírodním prostředí ovlivňuje nejen složení 

původní mikrobiální populace, ale má také významný vliv na její aktivitu a fyziologii. 

Je prokázáno, že sloučeniny kovů mohou mít na mikroorganismy inhibiční účinek [2], 

[55]. Mikroorganismy se zvýšenému obsahu kovů v prostředí dokáží adaptovat různými 

mechanismy, například tvorbou komplexů s kovy, další příklady jsou uvedeny v této 

práci (4. kapitola: reakce bakterií na prostředí s ionty kovů) [2]. 

Cílem této diplomové práce bylo zpracovat informace podle současně platných 

a aktuálních poznatků o bakteriálním kmenu Rhodococcus sp., včetně jeho systematického 

popisu s výčtem základních morfologických a fyziologických vlastností.  V experimentální 

části práce je zpracováno hodnocení růstu bakteriálního kmene Rhodococcus sp. 

v prostředí s vybranými toxickými kovy. Cílem této práce je rozšíření poznatků 

o schopnosti růstu bakteriálního kmene i ve vyšších koncentracích roztoků kovů a možnost 

porovnání s již dříve provedenými studiemi. 
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2. Úloha toxických kovů v životním prostředí 

Toxické kovy jsou vybrané kovy s prokázaným negativním dopadem na živé 

organismy. Jsou zde zařazovány v rozporu s anorganickou chemií i některé přechodné 

prvky a nekovy, jako je As, B, Se [17]. 

Z hlediska negativního dopadu na organismy jsou prvky zařazeny do těchto 

kategorií [17]: 

- silně rizikové (Hg, Cd, Pb) 

- středně rizikové (Ag, Al, Be, Cu, Co, Cr, Ni, Zn) 

- málo rizikové (Ba, Fe, Ga, Ge, Mo, Mn, Sb, Sn, Ti, W) 

Všeobecně se uvádí, že mutagenita toxických kovů stoupá v následujícím pořadí Pb 

< Cd < Hg <  Ni < As < Be < Cr; karcinogenita stoupá v pořádí Hg = Cd = Pb < Be < Al < 

Cr < As [34]. 

Mezi hlavní polutanty antropogenního původu životního prostředí patří těžké kovy. 

Průmyslové aktivity patří mezi hlavní zdroje, např. energetika (Sb, Hg, As, Be, Cu, Zn, 

Mo, Ni, Pb, Se, Al, Ge, Cr), těžba a zpracování rud (Zn, Hg, As, Se, Mn), povrchová 

úprava kovů (Ni, Cr, Al, Cu, Zn, Cd), výroba barev (Cr, Zn, Pb, Ti, Al, Ba, Sr), výroba 

papíru (Cr, Cu, Hg, Ni, Zn, Ti, Al, Ba, Sr), textilní průmysl (Cu, Zn, Cr, Pb, Ni), 

fotografický průmysl (Ag, Cr, Cd), průmyslová hnojiva (téměř všechny kovy). Tyto látky 

jsou rozptylovány do vodního prostředí, ovzduší i půd s dopadem na zdraví lidí 

a ekosystémů [17]. Zvyšování koncentrace výše uvedených kovů v životním prostředí 

je vážný hygienický problém. Činnost půdních a vodních bakterií a plísní způsobuje 

chemický rozklad látek, nepodléhajících chemické degradaci a hromadí se v povrchových 

vrstvách půdy [18].  

Půdní mikroorganismy i vodní mikroflóra v některých případech způsobují vznik 

vazby mezi kovy a organickými látkami, čímž se v řadě případů znásobuje nebo mění 

jejich toxicita. Příkladem takto problematických látek jsou alkylsloučeniny rtuti s krátkým 

řetězcem, které tvoří s halogeny soli, ty jsou vysoce těkavé za pokojové teploty. 

Z toxikologického hlediska je to závažný fakt, protože methylové i fenylové rtuti jsou 

výborně rozpustné v tucích. Skupina CH3Hg má vysokou afinitu ke skupinám SH bílkovin. 

Fenyl a methoxyalkylrtuťnaté sloučeniny se rychle rozkládají, přičemž vzniká Hg
0
.  
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V sedimentech, půdách a biologických materiálech je methylrtuť hlavní formou výskytu, 

jak ve své práci ověřil [29]. Organické sloučeniny rtuti mají vysokou bioakumulační 

schopnost, díky své lyofilní povaze, která jim umožňuje snadný průnik biologickými 

membránami. V životním prostředí se akumulují tam, kde se mohou rozpouštět v tucích 

[18], [29], [30] [48]. Při zvyšování obsahu toxických kovů v půdě se zvyšuje riziko obsahu 

těchto kovů v potravinových řetězcích [18].  

2.1. Vlastnosti vybraných kovů 

2.1.1. Chrom 

2.1.1.1 Definice 

Chrom (Cr – chromum) je poměrně hojně zastoupeným prvkem v zemské kůře 

[19]. Chrom je v nízké koncentraci přítomen ve všech typech půd, zastoupení v půdách 

je až 99 mg/kg [21]. Z geochemického hlediska patří mezi litofilní prvky, které vytvářejí 

akumulace hlavně v ultrabazických horninách.  Sloučeniny Cr
+
, Cr

2+
, Cr

4+
 a Cr

5+
 jsou málo 

stálé a vyskytují se v malém počtu, relativně stálejší jsou sloučeniny Cr
6+

 a nejstabilnější 

jsou sloučeniny Cr
3+

 [19]. V přírodě lze chrom běžně nalézt ve formě sloučenin Cr
3+

 a Cr
6+ 

[19]. V trojmocné formě je biogenním prvkem podílející se na metabolismu cukrů, naopak 

chromu v šestimocné formě jsou připisovány toxické vlastnosti, zejména alergenní 

a karcinogenní účinky. Volný chrom byl nalezen pouze v meteoritech. Z minerálů 

je nejvýznamnější chromit (obr. č. 1), z dalších nerostů krokoit, melanchroit a uvarovit 

[18].  

2.1.1.2. Fyzikální, chemické a toxikologické vlastnosti 

Chrom je bílý, lesklý kov. Má vysokou tvrdost, ale zároveň je křehký. Má dosti 

vysokou teplotu tání a v nepoměru k ní jen o málo vyšší bod varu, ostatní fyzikální 

vlastnosti jsou zobrazeny v tabulce č. 1. Chrom je paramagnetický kov a tvoří slitiny 

s řadou kovů. Za normálních teplot je chrom mimořádně chemicky stálý [19]. 
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Obrázek 1: Chomit [The Mineral Gallery: Chromit. Wonderworlds.org [online]. ©2008-2012 [cit. 2013-

03-06]. Dostupné z: http://wonderworlds.org/200_mineral_gallery.htm] 

Tabulka 1: Fyzikální vlastnosti vybraných kovů [19] 

vlastnost rozměr 

hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty 

Chrom Zinek Nikl Kadmium Olovo 

hustota g.cm-3 7,19 7,14 8,9 8,65 11,34 

tvrdost (Mohs) 9,0 2,5 3,8 2,0 1,5 

teplota tání °C 1857 419,6 1455 321 327,5 

teplota varu °C 2672 907 2830 765 1740 

teplota sublimace ve vakuu °C -----  ----- -----  164  ----- 

měrné teplo J.kg-1.K-1 440 385 448 231 129 

tepelná vodivost W.m-1.K-1 86 120 90 92 35 

měrné skupenské teplo tání J.g-1 280 102 300 54,4 23 

měrné skupenské teplo varu J.g-1 5875 1755 6450 889 8590 

měrný elektrický odpor ohm.m 12,7.10-8 5,45.10-8 6,14.10-8 6,75.10-8 19.10-8 

magnetická susceptibilita m3.kg-1 42.10-9 -2,2.10-9 ----- -2,14.10-9  -1,38.10-9 

standardní elektrodový potenciál V -0,74 -0,76 -0,236 -0,4 -0,126 

účinný průřez pro neutrony cm-1 0,255 0,072 0,42 114 0,006 

modul pružnosti Pa -----  9.10
10

 20,5.10
10

 5,1.10
10

 1,6.10
10

 

pevnost v tahu Pa  -----  3.107 45.107 6,3.107 1,4.107 

 

Nejvýznamnějším zdrojem chromu pro člověka za normálních podmínek je potrava 

[18], [19]. 

Z biologického hlediska má chrom výrazné účinky na rostliny, v určité optimální 

koncentraci je esenciálním stopovým prvkem nezbytným pro živočichy i člověka. Zatímco 

Cr
3+

 je biogenní prvek, který hraje významnou úlohu v metabolismu inzulínu a dalších 

enzymatických procesech, Cr
6+

 je účinným oxidačním činidlem s vysokou toxicitou. 

Sloučeniny Cr
6+

 jsou silně toxické (vyznačují se střední akutní a vysokou chronickou 
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toxicitou), karcinogenní a alergenní. Celkový toxický účinek chromu spočívá v poškození 

ledvin, jater a zažívacího systému [19], [20]. 

2.1.1.3. Celková hygienicko-ekologická charakteristika 

Chrom se do životního prostředí dostává z přírodních zdrojů (zvětrávání hornin, 

sopečný prach a exhalace, lesní požáry) i antropogenních zdrojů (spalování fosilních paliv, 

průmyslové emise, těžba rud, cementárny, odpadní vody, hnojení fosfáty apod.) Globální 

emise se odhadují na 152 tis. tun ročně (62 % antropogenní zdroje, 38 % přírodní zdroje) 

[19].  

Toxickým a karcinogenním účinkům Cr jsou vystaveni pracovníci při těžbě, úpravě 

a zhutňování Cr-rud, ve výrobě pigmentů a nátěrových hmot, malíři, dělníci při výrobě 

skleněných a chromitých vláken, žáromateriálů, pryže, plastů, keramiky a skla, slitin Cr, 

pracovníci galvanoven, svářeči, zaměstnanci rafinerií, koželužen, dřevozpracující průmysl, 

chemického průmyslu, v provozech vakuového pokovování apod. [18], [19]. 

2.1.1.4. Přítomnost ve složkách životního prostředí 

V horninách jsou obsahy chromu rozdílné. Nejnižší zastoupení je v kyselých 

vyvřelinách (pod 20 g/t); bazické horniny dosahují průměrných hodnot až kolem 200 g/t 

a ultrabazika až 3000 g/t. Z metamorfovaných hornin jsou na chrom bohaté eklogity 1700 

g/t a amfibolity 200 g/t. V sedimentárních horninách je největší obsah chromu v jílech 60 – 

120 g/t., nejnižší obsahy jsou v pískovcích a karbonátech [19]. 

V půdách se chrom vyskytuje v málo mobilní formě Cr
3+

, vázané na oxidy Al a Fe. 

V oxidačním a alkalickém prostředí vznikají chromany. Obsah chromu v půdě závisí 

na pH, rozložitelnosti organické hmoty, obsahu jílových minerálů a redox potenciálu půdy.  

Nejnižší koncentrace byly zjištěny v písčitých půdách, vápencích, pískovcích. Střední 

obsahy (50 – 150 g/t) vykazují spraše, jíly, slíny, břidlice; nejvyšší obsahy chromu jsou 

v půdách na syenitech, melanokraních granitech, neovulkanitech a tufech. Ke zvýšení 

obsahů Cr v povrchových horizontech dochází i používáním odpadů z koželužen a aplikací 

kalů z ČOV nebo průmyslových kompostů ke hnojení [19]. 

V nekontaminované říční vodě v České republice bylo zjištěno 0,001 – 0,01 mg 

Cr/l. Obsahy chromu v pitných vodách dosahují řádově 0,00x mg/l; Vyhláška 
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č. 52/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu včetně 

četnosti a rozsah kontroly pitné vody stanovuje nejvyšší mezní hodnoty chromu na 50 μg/l 

[25]. Koncentrace chromu v městských odpadních vodách mohou dosahovat hodnoty 

až 0,7 mg/l, odpadní vody z kožedělného průmyslu obsahují kolem 40 mg/l a z galvanoven 

až 50 000 mg/l [19]. 

V České republice platí pro koncentrace sloučenin chromu následující limity 

v ovzduší pracovišť: pro sloučeniny chromu (Cr
6+

) PEL (přípustné expoziční limity) 

0,05 mg/m
3
, NPK-P (nejvyšší přípustná koncentrace) 0,1 mg/m

3
; pro ostatní sloučeniny 

chromu (včetně chromanu olovnatého a zinečnatého) PEL 0,5 mg/m
3
, NPK-P 1,5 mg/m

3
 

[23]. 

2.1.2. Zinek 

2.1.2.1. Definice 

Zinek (Zn – zincum) je v přírodě poměrně hojně zastoupen. Z geochemického 

hlediska náleží k chalkofilním prvkům s litofilní tendencí, který se v redukční atmosféře, 

převládající při tuhnutí zemské kůry, vyloučil jako sfalerit (nebo vzácněji jako wurtzit) 

ZnS. V přírodě se vyskytuje ve formě sloučenin Zn
2+

 a vzácně ve formě ryzího kovu. 

Nejdůležitější minerály obsahující zinek jsou sfalerit, zinkit, smithsonit, willemit atd. 

Vyskytuje se v řadě ložisek společně s dalšími kovy jako je Pb, případně Cu, Cd, Ga, Ge, 

In, Tl, Sb, As, U aj. [18], [19], [21].  

2.1.2.2. Fyzikální, chemické a toxické vlastnosti  

 Zinek je šedobílý kov se silným leskem, který na vlhkém vzduchu pozvolna mizí 

vlivem povrchové oxidace. Je relativně měkký, snadno reaguje s anorganickými 

kyselinami i s organickými látkami. Je snadno tavitelný, dobře slévatelný a patří k nejsnáze 

těkavým kovům. S řadou kovů tvoří sloučeniny či slitiny. Na vzduchu hoří jasně 

modrozeleným plamenem na ZnO [18], [19], [21] další fyzikální vlastnosti jsou uvedeny 

v tabulce č. 1. 

Zinek je biogenní prvek, který je nezbytný pro funkci různých enzymů savců, 

včetně člověka. Deficit zinku u člověka má za následek špatné hojení ran, malý vzrůst 
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a opožděný pohlavní vývoj. Denní příjem zinku na 1 obyvatele v ČR 

v nekontaminovaných oblastech je 8 mg, u ostatní populace 12 mg, avšak přípustný denní 

příjem je 18 – 60 mg na osobu o hmotnosti 60 kg [19], [20], [24].  

Akutní otravy zinkem se projevují tlumivým účinkem na centrální nervový systém, 

pří větších dávkách vzniká možnost obrny. Chronické otravy mají někdy nejasné projevy, 

při dlouhém působení je prokázán vznik chudokrevnosti, degenerace pankreatu, 

osteoporóza, zástava růstu a vznik neplodnosti. Známým onemocněním je tzv. horečka 

slévačů, vyvolaná vdechováním par různých kovů a jejich oxidů, při tavení jemného 

prachu [19], [20], [24], [26]. 

2.1.2.3. Celková hygienicko-ekologická charakteristika 

Zinek je velmi důležitým mikroelementem. V důsledku širokého využití 

v průmyslu (průmyslové emise z úpravy rud, výroby zinku, železa a oceli, spalování 

odpadů a uhlí, výroby skla a keramiky, baterií, pesticidů), dopravě a stavebnictví 

se dostává do životního prostředí ve formě emisí a odpadů. Běžné jsou zvýšené obsahy 

v půdách městských aglomerací. Spolu s mědí, niklem a chrómem spočívá nebezpečnost 

zinku v jeho fytotoxicitě (dochází k redukci růstu listů a kořenů, negativně je ovlivňován 

příjem P a Fe) – při zvýšeném obsahu v půdě může snižovat půdní úrodnost. Přírodním 

zdrojem niklu je prach ze zvětrávání hornin, sopečný prach a plyny, mineralizované vody. 

Zdrojem zinku jsou také kontaminované potraviny, pitná voda a kouření tabáku [18],[19], 

[26], [31]. 

Toxickým a karcinogenním účinkům zinku jsou vystaveni pracovníci v hutích a při 

výrobě primárního kovu, mosazi a dalších slitin zinku [19].  

  2.1.2.4. Přítomnost ve složkách životního prostředí 

Obsahy zinku v horninách jsou různé v magmatických horninách, 

metamorfovaných i v sedimentech. V magmatických horninách rostou od kyselých 

k bazickým, hodnoty dosahují 80 – 120 g Zn/t. V metamorfovaných horninách jsou 

nejnižší obsahy v mramorech 5 – 25 g Zn/t. Mezi sedimentárními horninami nejnižších 

hodnot dosahují psefity 10 – 40 g/t a nejvyšší jíly a břidlice 100 – 300 g/t [19].  
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 Průměrný obsah zinku v zemědělských půdách ČR je 82 g/t. Nejvyšší obsahy zinku 

byly zjištěny v hnědých půdách a nejnižší koncentrace byly pozorovány v půdách 

na lehkých mechanických sedimentech, pararulách a svorech. Deficit zinku byl zjištěn 

na kyselých písčitých půdách a podzolech. Přístupnost zinku je ovlivněna vysokými 

dávkami organických, vápenatých a fosforečných hnojiv; kontaminace zinkem byly 

zjištěny v půdách městských aglomerací, v blízkosti hald a úpraven rud. Toxické obsahy 

mohou být zapříčiněny používáním průmyslových kompostů, tab. č. 2 zobrazuje: nejvyšší 

přípustná množství sledovaných látek v kompostu a v surovinách pro přípravu kompostu 

(ČSN 465735). Vysoké obsahy zinku mohou vykazovat také zasolené půdy [19], [27]. 

 V nekontaminovaných říčních vodách je obsaženo průměrně 0,074 mg/l zinku. 

Limit pro vodárenské toky je 0,05 mg/l, pro ostatní toky 0,2 mg/l. Reálné obsahy v pitných 

vodách ČR kolísají v rozmezí 0,20 – 0,54 mg/l [19]. 

2.1.3. Nikl 

  2.1.3.1. Definice 

Nikl (Ni – niccolum) má v zemské kůře poměrně široké zastoupení. 

Z geochemického hlediska má siderofilní charakter a koncentruje se v bazických 

a ultrabazických horninách, magmatických sulfidických vyloučeninách a pelagických 

sedimentech. Kovový nikl byl prokázán v železných meteoritech, v přírodě se vyskytuje 

ve vazbě se sírou, arsenem, antimonem nebo vázaný na kyselinu křemičitou [18], [19], 

[21]. 

Pro rostliny a některé živočichy je nezbytným esenciálním prvkem. Nikl je také 

součástí enzymů bakterií, hub, řas, vyšších rostlin i živočichů [32], [33]. Z hlediska jeho 

toxikologických účinků (nejzávažnější jsou alergenní a karcinogenní vlivy) je postupně 

jeho využívání omezováno [18]. 

  2.1.3.2. Fyzikální, chemické a toxikologické vlastnosti 

Nikl je stříbrobílý, silně lesklý kov, který se dá výborně leštit. Je velmi tažný může 

se kovat, svářet, válcovat na plech a tvořit v drát. Slouží jako součást různých slitin 

a k povrchové ochraně jiných kovů před korozí. Další fyzikální vlastnosti jsou zobrazeny 



Pavla Švanová: Studium růstu bakteriálního km. Rhodococcus sp. v prostředí s tox. kovy 

 

2012/2013  9 

v tabulce č. 1. Za normálních teplot je velmi odolný vůči vodě a vzduchu. Ve zředěných 

kyselinách se nikl rozpouští poměrně pomalu, ale ve zředěné HNO3 velmi snadno. 

S chlórem a brómem nikl reaguje za vzniku plamene. S fosforem, arzénem a antimonem 

se slučuje, v roztaveném stavu také s uhlíkem. S hliníkem se v tavenině slučuje explozivně, 

téměř neomezeně se mísí s kobaltem, manganem a železem. Ve sloučeninách je převážně 

ve formě Ni
2+

 [18], [19], [21].  

 V lidském organismu je v průměru obsaženo 0,14 mg/kg, celkem tedy přibližně 

10 mg. Denní příjem niklu potravinami je asi 0,25 – 0,50 mg [19].  

 Akutní otrava niklem při požití se projevuje drážděním zažívacího traktu, dochází 

k poškození cév, ledvin, srdečního svalu a k tlumení centrálního nervového systému [19], 

[20]. Chronická otrava nemá výrazné příznaky. Vyskytují se bolesti hlavy, závratě, dýchací 

potíže, nevolnost, horečka, kašel, oslabení zraku apod. Celkově dochází k poškození jater, 

ledvin a srdečního svalu, častým projevem bývají dermatitidy [19], [20].  

 Karcinogenita byla zjištěna u kovového niklu, NiO, Ni3S2, Ni(CO)4 a některých 

dalších sloučenin. Výskyt rakoviny plic a nosních dutin je u pracovníků z výroby 

a elektrolytické rafinace niklu. Nikl je často obsažen v azbestech, kde zvyšuje jeho 

karcinogenitu [19].  

2.1.3.3. Celková hygienicko-ekologická charakteristika 

Nikl se do životního prostředí dostává převážně z antropogenních zdrojů. Hlavními 

zdroji emisí niklu jsou spalování ropy a uhlí, metalurgie, těžba a úprava rud, výroba 

a zpracování NiCd-akumulátorů, pokovování a spalování odpadů [18], [19]. 

 Toxickým a karcinogenním účinkům jsou vystaveni pracovníci při zpracování rud 

a recyklaci odpadů, svářeči, slévači ve výrobě NiCd-akumulátorů, při galvanickém 

pokovování, v petrochemii, ve výrobě pigmentů a sloučenin Ni. Zdrojem niklu jsou 

v omezené míře také potraviny, pitná voda a kouření tabáku [19].  

  2.1.3.4. Přítomnost ve složkách životního prostředí 

Obsahy niklu v magmatických horninách vzrůstají od kyselých (5 – 15 g/t) 

k bazickým (130 – 160 g/t) a ultrabazickým horninám (1500 – 3000 g/t). 

V metamorfovaných horninách závisí obsah niklu na jeho obsahu ve výchozí hornině, 



Pavla Švanová: Studium růstu bakteriálního km. Rhodococcus sp. v prostředí s tox. kovy 

 

2012/2013  10 

většinou je výskyt niklu v rozmezí 25 – 100 g/t. Ze sedimentárních hornin mají nejvyšší 

obsahy niklu hlubokomořské pelagické usazeniny [19].   

 Obsah niklu v ropě je v rozmezí 0,5 – 14 g/t. V některých těžkých ropách 

koncentrace vzrůstá až na 35 – 100 g/t, světový průměr činí 13 g/t [19]. 

Průměrný obsah niklu v půdách se pohybuje mezi 30 – 80 g/t, kdy průměr 

pro zemědělskou půdu v ČR je 39 g/t a pro hnědé půdy uváděno 15 – 530 g/t. (nejnižší 

obsahy byly zjištěny v půdách na lehkých sedimentech a kyselých vyvřelinách). Některé 

kontaminované půdy mohou obsahovat 1000 – 8000 g/t, avšak při obsahu niklu nad 500 g/t 

je nutno provádět sanaci. Ke kontaminaci může dojít nesprávným použitím průmyslového 

kompostu, požadavky na nejvyšší přípustné množství sledovaných látek v kompostu (viz. 

tabulka č. 2) uváděných do oběhu upřesňuje vyhláška č. 474/2000 Sb. O stanovení 

požadavků na hnojiva [19], [27]. 

 

Tabulka 2: Nejvyšší přípustná množství sledovaných látek v kompostu a v surovinách pro přípravu 

kompostu (ČSN 465735) 

sledované látky 

A 

B I. II. 

As 10 20 50 

Cd 2 4 13 

Cr 100 300 1000 

Cu 100 400 1200 

Hg 1 1,5 10 

Mo 5 20 25 

Ni 50 70 200 

Pb 100 300 500 

Zn 300 600 3000 

 

Pozn.: 

A –  nejvyšší přípustné množství sledované látky v mg v 1 kg vysušeného vzorku 

kompostu podle třídy 

B –  nejvyšší přípustné množství sledované látky v mg v 1 kg vysušeného vzorku 

suroviny 
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Obsah niklu v nekontaminovaných říčních vodách se pohybuje v rozmezí 0,0002 – 

0,0005 mg/l [19]. Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 

na pitnou a teplou vodu, stanovuje nejvyšší mezní hodnotu pro obsah niklu na 20 μg/l [25].  

Do ovzduší nikl vstupuje při zvětrávání hornin a z antropogenních zdrojů. 

V nekontaminované atmosféře je obsah niklu kolem 3.10
-7

 mg/m
3
, v průmyslových 

oblastech a městských aglomeracích vzrůstá až na 3.10
-4 

mg/m
3
 [19]. Zákon 

č. 201/2012 Sb., O ochraně ovzduší stanovuje imisní limity pro celkový obsah 

znečišťujících látek v částicích PM10 v příloze č. 1. Tyto limity jsou zobrazeny v tab. č. 3 

[28]. 

2.1.4. Kadmium 

  2.1.4.1. Definice 

Kadmium (Cd – cadmium) patří mezi vzácnější prvky v zemské kůře. 

Geochemicky je kadmium chalkofilní prvek příbuzný zinku. Nachází se v menším 

množství v minerálech greenockitu (CdS) a xantochroit, které jsou vzácné, častěji 

doprovází především zinkové rudy [19], [21].  

Zdrojem kadmia je především průmysl, při získávání zinkové a polymetalické rudy, 

odpady z výrob mědi, olova a dalších rud. Zdroji jsou také přírodní fosfáty (resp. odpady 

z výroby kyseliny fosforečné), porfyry měděné rudy, mědinosné pískovce, galvanické kaly, 

pigmenty a jiné kadmionosné odpady [18], [19]. 

  2.1.4.2. Fyzikální, chemické a toxikologické vlastnosti 

 Kadmium je stříbrobílý, lesklý a měkký kov s nízkým bodem tání i varu, další 

fyzikální vlastnosti jsou zobrazeny v tab. č. 1. Kadmium je velmi tažné, snadno se svařuje, 

ale má nízkou pevnost. Z hlediska magnetických vlastností je řazeno mezi diamagnetické 

kovy. Podobně jako zinek se rozpouští v silných zředěných neoxidujících kyselinách 

za vývoje vodíku [19]. 

 V lidském organismu je obsaženo průměrně 0,4 mg/kg. U novorozenců kadmium 

téměř chybí, s věkem se kumuluje v ledvinách, celkový obsah kadmia u dospělého člověka 

je v průměru 30 mg [19].  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=57875&nr=252%7E2F2004%7E20Sb.&rpp=50#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=57875&nr=252%7E2F2004%7E20Sb.&rpp=50#local-content
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 Denní příjem v ČR je 0,06 – 0,12 mg, což je asi dvojnásobek tolerovaného příjmu 

hodnot v zahraničí. Kadmium nepatří k prvkům nezbytným pro živé organismy. Jeho 

toxicita spočívá v inhibici sulfhydrylových enzymů a kompeticí se zinkem, mědí 

a železem. V nízkých koncentracích zvyšuje krevní tlak, ve vyšších působí jako depresor 

hypertenze. Do organismu se kadmium dostává z potravin či nápojů a dýchacími cestami 

z průmyslových exhalací, tabákového kouře a výfukových plynů automobilů [19]. 

 Příznaky akutní otravy se projevují zvracením, pálením a křečovitými bolestmi 

žaludku, sliněním, průjmy, závratěmi, bezvědomím a smrtí. Tento průběh je velice závislý 

na dávce, při požití malé dávky jsou dobré vyhlídky na uzdravení, ale objevují se problémy 

s vředovým zánětem zažívacího traktu, krvácení do plic a mozkových plen. Při větších 

expozicích (30 – 40 mg) končí otrava rychlou smrtí. Vdechování dýmu CdO vyvolává 

dráždivý kašel, bolesti hlavy až edém plic [18], [19], [20], [21]. 

 Chronická otrava má pestrý a neurčitý obraz. Objevují se příznaky jako hubnutí, 

nažloutlá barva pleti, úporná nespavost, neurčité zažívací potíže, někdy se může 

vyskytnout lehká chudokrevnost. Kadmium dále zasahuje do metabolismu cukru, 

způsobuje inhibici produkce inzulinu vedoucí ke zvýšení hladiny cukru v krvi [18], [19], 

[20], [21].  

Kadmium a některé jeho sloučeniny (CdO, CdCl2, CdSO4, CdS) se vyznačují svými 

karcinogenními účinky, způsobují nádory trávicího ústrojí, plic, jater, ledvin a prostaty), 

chloridy a sírany mají současně i teratogenní účinky [19].   

2.1.4.3. Celková hygienicko-ekologická charakteristika 

Výskyt kadmia v životním prostředí je velmi závažný, protože se chová jako 

kumulativní jed s doprovodnými karcinogenními a teratogenními účinky. Působí negativně 

na všechny živé organismy a rostliny [19].  

Z životního prostředí jej není možné zcela eliminovat, protože se uvolňuje 

i z přírodních zdrojů (prach, lesní požáry, vegetace, sopečná činnost, mořské aerosoly, 

podzemní vody) [19]. 

Velmi závažnými antropogenními zdroji kadmia jsou fosforečná hnojiva, spalování 

fosilních paliv a olejů, spalování odpadů, metalurgie a mnoho dalších. Kouření je také 
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významným zdrojem kadmia. Kadmium emitované do ovzduší se nakonec hromadí v půdě 

a ve vodě a tímto vstupuje do potravinových řetězců [18], [19]. 

Toxickým a karcinogenním účinkům jsou vystaveni pracovními ve výrobě 

a recyklaci kovů, slitin a sloučenin, elektronického šrotu, baterií a akumulátorů, 

pří pokovování, ve výrobě pigmentů [19]. 

2.1.4.4. Přítomnost ve složkách životního prostředí 

Obsahy kadmia v horninách ČR nebyly systematicky sledovány. Ze zahraničních 

údajů vyplývají hodnoty v rozmezí 0,01 – 0,25 g/t [19]. 

 Ropa obsahuje v průměru 0,01 g/t, v motorové naftě a olejích koncentrace vzrůstá 

na 0,07 – 0,53 g/t, obsah kadmia v uhlí ČR činí průměrně 3,2 g/t [19].  

 Kadmium se v půdách vyskytuje v různých formách: vodorozpustné, výměnné, 

organicky vázané, vázané na oxidy Fe a Mn, ve formě sloučenin (PO4
3-

, CO3
2-

, S
2-

) nebo 

vázané ve struktuře silikátů. Obsahy kadmia v nekontaminovaných půdách se pohybují 

v rozmezí 0,1 – 2,5 g/t, ionty Cd se pak hromadí v rostlinách, odkud se dostávají 

do potravního řetězce. Kontaminace půdy tímto nepřímo způsobuje nejvýznamnější 

expozici člověka (kromě profesionální expozice, kde se uplatňuje inhalace) [19], [21].  

Nejvíce Cd obsahují celozrnné a cereální výrobky, rajčata, listová a kořenová 

zelenina. Hodně kadmia se nachází v tabáku, do těla kuřáka, který vykouří v průměru 

20 cigaret denně, se dostává oproti nekuřákovi dvojnásobné množství. V celosvětovém 

měřítku se spálením 6 mil. tun tabáku ročně uvolní do ovzduší asi 10 t kadmia [19], [21].  

Ve vodě Cd tvoří hydratované ionty a s některými částicemi iontové komplexy. 

Nerozpustné sloučeniny se adsorbují na sedimenty. Koncentrace Cd se snižuje 

se vzrůstajícím pH (Cd se sráží na nerozpustný CdCO3) a s množstvím organického 

materiálu. Obsahy kadmia v nekontaminovaných sladkých vodách činí v průměru 0,0001 

mg/l [19]. Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 

a teplou vodu, stanovuje nejvyšší mezní hodnotu pro obsah kadmia na 5 μg/l [25]; pitné 

vody v ČR mají průměrný obsah kadmia 0,001 mg/l, což je hluboko pod nejvyšší 

přípustnou koncentrací [19]. Do ovzduší kadmium uniká hlavně ve formě stabilního CdO 

(dále pak CdS, CdSO4 a CdCl2), který se adsorbuje na pevné částečky (o velikosti 1 až 

2 μm) sazí a prachu, zvláště při spalování fosilních paliv (hlavně hnědého uhlí), domovních 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=57875&nr=252%7E2F2004%7E20Sb.&rpp=50#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=57875&nr=252%7E2F2004%7E20Sb.&rpp=50#local-content
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odpadů a odpadních kalů, dále tavením některých rud s příměsí Cd (Cu, Pb, Zn, Cd). 

V neznečištěných oblastech je koncentrace Cd nižší než 1 ng/m
3
, ve znečištěných 

se obvykle pohybuje mezi 1 – 5 ng/m
3
. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

stanovuje imisní limity pro celkový obsah znečišťujících látek v částicích PM10, tyto limity 

jsou zobrazeny v tab. č. 3 [19], [21], [28]. 

Tabulka 3: Imisní limity pro celkový obsah znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví [28] 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 

Arzen 1 kalendářní rok 6 ng/m 

Kadmium 1 kalendářní rok 5 ng/m 

Nikl 1 kalendářní rok 20 ng/m 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5μg/m 

Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng/m 

2.1.5. Olovo 

2.1.5.1. Definice  

Olovo (Pb – plumbum) patří k méně rozšířeným prvkům v zemské kůře, ale 

je jedním z nejrozšířenějších toxických kovů. Toxicita tohoto prvku je známa po staletí 

a je studována dodnes, protože kontaminace životního prostředí se neustále zvyšuje 

(průmyslové použití, doprava) [19], [21]. 

Z geochemického hlediska patří k chalkofilním elementům s litofilní tendencí. 

Podobně jako zinek, který olovo často doprovází, se vyskytuje ve formě olovnatých 

sloučenin a jen vzácně v podobě ryzího kovu. Mezi nejdůležitější minerály patří galenit, 

cerusit a anglesit; tyto minerály jsou zároveň i průmyslovým zdrojem olova, v menší míře 

ještě boulangerit, bournonit a jamesonit. Sekundárními zdroji jsou odpady z výroby 

(olověný prach), olověný šrot (akumulátory, pláště kabelů, trubky, plechy, slitiny), olověný 

křišťál, autovraky, elektrotechnický a elektronický šrot [18], [19], [21]. 

  2.1.5.2. Fyzikální, chemické a toxikologické vlastnosti 

Olovo je měkký stříbrošedý až modrobílý, na čerstvém řezu lesklý kov, který 

na vzduchu rychle matní.  Vyznačuje se tažností, dobře se válcuje, avšak má nízkou 

pevnost. Snadno vytváří slitiny, dobře se slévá, svařuje a pájí. Patří mezi diamagnetické 
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kovy. Další vlastnosti jako jsou bod varu a tání je zobrazeno v tab. č. 1. Má velkou 

odolnost vůči korozi, je však rozpustné v kyselině dusičné a horké kyselině sírové. 

Rozpustnost sloučenin se liší od dobře rozpustných (např. Pb(NO3)2, PbCl2, PbBr2) až po 

nerozpustné (např. Pb, PbS, Pb3O4) [19], [21]. 

V lidském organismu je průměrně obsaženo 1,4 – 5,7 mg/kg, tzn., že v lidském těle 

o hmotnosti 70 kg se může vyskytovat 100 – 400 mg olova. Denní příjem na 1 obyvatele 

ČR činí 0,455 mg Pb (zdrojem jsou potraviny, voda a vzduch). U kuřáků (20 ks/den) 

se denní příjem zvyšuje o 0,001 – 0,005 mg [19].  

Olovo zasahuje do metabolismu krevních bílkovin, imunobiologických procesů, 

tvorby hemoglobinu, minerálního metabolismu, má tedy mnohostranný biochemický 

účinek [19], [20].  

Hlavní cestou vstupu do lidského organismu jsou plíce. Olovo následně migruje 

krví a hromadí se zejména v kostní tkáni (nad 90 %). Toto kumulované množství se může 

vyskytovat bez příznaků otravy, avšak vlivem vnějších okolností, jako jsou horečnatá 

onemocnění, zlomeniny kostí, pooperační acidózy, gravidita i další může dojít 

k nárazovému uvolnění a vyplavení kostních zásob olova, což vyvolá otravu [19], [20].  

Akutní otrava je vzácná, projevuje se kovovou pachutí v ústech, kolikovými 

bolestmi břicha, zvracením (vzhled mléka), mohou se objevit také průjmy, ale nejsou 

typickým příznakem, postupně vzniká poškození jater a ledvin až dochází ke zhroucení 

krevního oběhu a k úmrtí [19], [20]. 

Chronická otrava má několik stádií, které souvisí se stupněm expozice. Nastává 

například při inhalaci olověného prachu nebo par olova, při požití prachu a resorpcí 

pokožkou (neporušenou kůží se nevstřebává). Vznikají projevy jako nechutenství, bolesti 

hlavy a další příznaky popsané při akutní otravě. U těžkých intoxikací dochází k obrně 

periferních nervů, k mozkovým poruchám, poškození kostní dřeně, chudokrevnosti 

zšednutí kůže a bolesti končetin [19], [20], [21]. Karcinogenní a teratogenní účinky nebyly 

u olova spolehlivě prokázány [19]. 

2.1.5.3 Celková hygienicko-ekologická charakteristika 

Olovo patří k rozšířeným, velmi nebezpečným škodlivinám, jehož důsledky 

se projevují v globálním měřítku. V současné době jsou nejvýznamnějšími zdroji olova 
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v prostředí emise ze spalování fosilních paliv, těžby a zpracování rud, výroba akumulátorů, 

výroba skla a keramiky, používání olovnatých barev a spalování benzínu s tetraethyl 

olovem. Obsah olova v benzínu se pohybuje v rozmezí 425 – 640 mg/l a do ovzduší 

se dostává až 80 % tohoto množství [19], [21]. 

Toxickým účinkům olova jsou vystaveni pracovníci z těžby, úpravy a hutnění 

olověných rud, při výrobě oceli a slitin, olověných akumulátorů, chemikálií, skla, 

keramiky, cementu, pneumatik i z mnoha dalších odvětví [19]. 

2.1.5.4. Přítomnost ve složkách životního prostředí 

Obsahy olova v horninách se pohybují u magmatických hornin v rozmezí od 0,1 – 1 

g/t u ultrabazik, po 10 – 30 g/t u kyselých hornin. V metamorfovaných horninách je rozsah 

1 – 150 g/t – průměr činní 15 – 20 g/t. Pro sedimentární horniny je průměr 16 g/t [19]. 

 Obsahy olova v ropě jsou v rozmezí 0,001 – 10 g/t, uhlí obsahuje průměrně 10 g/t 

olova[19].  

   Obsahy olova v půdách ČR kolísají v rozmezí 23 – 93 g/t. Ornice obsahuje 

množství o 10 g/t vyšší. Do půdy a prachu se olovo dostává z primárních zdrojů (olovnatý 

benzín, barvy, průmyslová výroba), půda je kontaminována olovem hlavně ze vzduchu 

(domovní odpady, skládky) a hnojivy, která obsahují odpadní kaly. V půdě se olovo váže 

na půdní částice v povrchové vrstvě (2 – 5 cm), tato vrstva se orbou prohlubuje. Přítomnost 

olova v půdě je zdrojem expozice pro rostliny a zvířata. Biomagnifikace olova v potravním 

řetězci je nízká [19], [21].  

V nekontaminované říční vodě jsou obsahy olova v průměru 5.10
-4

 mg/l. 

V podzemních vodách kolísá koncentrace olova 0,001 – 0,06 mg/l, v pitných vodách ČR 

obsahy olova činí 0,006 – 0,018 mg/l [19]. Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, stanovuje nejvyšší mezní hodnotu pro 

obsah olova na 10 μg/l [25]. Ke kontaminaci vody olovem dochází obvykle v distribuční 

síti, olovo se může dostávat ze vzduchu do podzemní či pitné vody [18], [19], [21].  

Do ovzduší se olovo dostává z bodových zdrojů (výroba olova, akumulátorů, skla, 

skládek) a z liniových zdrojů (doprava). Olovo z výfukových plynů je usazováno 

na vegetaci a v půdě okolo silnic ve formě halogenidů, síranu a oxidu, který se mění 

na síran. V těchto formách přetrvává olovo v atmosféře. Olovo se ve vzduchu váže 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=57875&nr=252%7E2F2004%7E20Sb.&rpp=50#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=57875&nr=252%7E2F2004%7E20Sb.&rpp=50#local-content
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na prachových částicích, které mohou být inhalovány nebo smyty deštěm do půdy či vody. 

Přibližná doba setrvání olova v atmosféře je asi 10 dní. Zákon č. 201/2012 Sb., O ochraně 

ovzduší stanovuje imisní limity pro celkový obsah znečišťujících látek v příloze č. 1 tohoto 

zákona, tyto limity jsou zobrazeny v tab. č. 3 [19], [21], [28]. 
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3. Charakteristika bakteriálního kmene Rhodococcus sp. 

3.1.  Taxonomie bakteriálního kmene Rhodococcus sp. 

Taxonomie rodu Rhodococcus [57]: 

Kmen: Actinobacterie – aktinomycety 

Řád: Actinomycetales 

Podřád: Corynebacterineae 

Čeleď: Nocardiaceae 

Rod: Rhodococcus 

 

Obrázek 2: Zařazení kmene [1] 

Rod Rhodococcus byl původně navržen na základě studií aktinomycet, které byly 

zkoumány jako testovací kmeny pro 92 znaků a seřazeny podle procentuální podobnosti 

[58]. Zkoumané charakteristiky zahrnovaly následující: barvu a tvar buněk, utilizační 

zkoušky, toleranci k inhibičním sloučeninám, rezistenci k různým druhům antibiotik, 

schopnost růstu v různých teplotách a různém stupni pH a mnoho dalších chemických 

analýz. Později podobné taxonomické studie zahrnovaly také další testy, zejména 

používání fluorogenních substrátů k detekci specifických enzymatických aktivit [59], [11]. 
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3.2. Vlastnosti bakteriálního kmene Rhodococcus sp. 

Rhodococcus sp. patří mezi aerobní, chemoorganotrofní grampozitivní druhy 

bakterií. Jsou nepohyblivé, nesporulující a význačují se výraznou nepravidelností 

v morfologii buněk zahrnující koky, tyčky, mohou vytvářet i silně větvené substrátové 

mycelium, příklady morfologie buněk jsou zobrazeny na obr. 3 a 4. Většinou jsou 

acidorezistentní [1], [8], [12], [13].  

 

Obrázek 3: Rastrovací elektronová fotografie Rhodococcus sp. [Wikipedia, the free encyclopedia. 

Rhodococcus sp. [online].©2002-2013 [cit. 2013-03-06]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rhodococcus_sp..jpg] 

 

Obrázek 4: Rhodococcus sp. – morfologie tyčinek až vláken [8] 

Rhodococcus sp. je mezofilní druh, jeho optimální teplota růstu je mezi 25 – 35 °C. 

Na živném médiu tvoří bakterie lesklé kolonie o rozměrech 2 – 4 μm různých barev, 

nejčastěji v odstínech oranžové, růžové až lososové, příklady jsou uvedeny na obr. č. 5 a 6 

[8], [12], [45]. 
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Obrázek 5: Rhodococcus sp. [Aurachines Q and R from Rhodococcus sp. Acta 2259. [online].©1999-

2013[cit. 2013-03-06]. Dostupné z: http://www.hpfiedler-group.de/metabolites.php?metabolite_id=14] 

 

Obrázek 6: Rhodococcus sp. [8] 

Rod Rhodococcus je velmi rozšířený v přírodě, vyskytuje se například v různých 

typech půd, hnoji nebo také ve sladké i slané vodě [17]. Některé druhy jsou schopny 

degradovat alifatické a polycyklické uhlovodíky, pyridin, steroidy, lignin, chlorované 

fenoly, nitrované  aromatické sloučeniny, některé pesticidy či pentachlorfenol; kmeny jsou 

biotechnologicky využívány pro produkci enzymů, které slouží k transformaci xenobiotik 

[16], [21]. Rhodococcus sp. jako jeden z mála bakteriálních kmenů je schopen štěpit 

aromatické uhlovodíky se čtyřmi jádry [14]. Díky schopnosti degradovat tak široké 

spektrum látek se často využívá v biodegradačních procesech [16]. 

3.3. Význam bakteriálního kmene Rhodococcus sp. 

Bakteriální zástupci rodu Rhodococcus byly izolovány z velkého množství zdrojů 

včetně půdy, hornin, podzemí, mořských sedimentů, živočišného hnoje, vnitřností hmyzu 

a ze zdravých i nemocných zvířat a rostlin [60], [61]. Různé druhy Rhodococcus  dokáží 
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transformovat nebo degradovat celou škálu chemických sloučenin a syntetizovat produkty, 

jako jsou povrchově aktivní látky, flokulanty, amidy a polymery, to z nich dělá skutečně 

nebo potenciálně užitečné v oblasti environmentální a průmyslové biotechnologie [11]. 

Užitečné fenotypové znaky z druhů Rhodococcus sp. mohou být převedeny na jiné 

organismy genetickou manipulací. V posledních letech dochází k rozvoji lepších 

klonovacích vektorů, které umožňují přenos genů mezi různými bakteriemi rodu 

Rhodoccocus a například mezi bakteriemi Escherichia coli [62], [63], [11]. 

3.3.1. Rhodococcus sp. a environmentální biotechnologie 

3.3.1.1. Bioremediace a biologický rozklad znečišťujících látek 

Schopnost bakteriálního kmene Rhodococcus degradovat různé chemické 

sloučeniny má velký význam v přírodní degradaci a bioremediaci těchto látek. Tento 

bakteriální kmen může být přirozeně přítomný v kontaminovaném prostředí, kde dokáže 

setrvat i za velmi nepříznivých podmínek. Mezi chemické znečišťující látky, které mohou 

být tímto bakteriálním rodem degradovány, patří jednoduché uhlovodíky (často 

se využívají jako jediný zdroj uhlíku při izolaci tohoto bakteriálního kmene) dále 

chlorované uhlovodíky, aromatické uhlovodíky, polycyklické aromáty jako jsou 

polychlorované bifenyly (PCB). PCB byly používány v průmyslu hlavně pro jejich 

stabilitu, jsou perzistentní a považovány za obzvláště nebezpečné. Různé PCB mohou být 

alespoň z části degradovány kmeny Rhodococcus rhodochrous, Rhodococcus glomerulus, 

Rhodococcus erythropolis a dalšími doposud nezařazenými kmeny Rhodococcus sp. [11]. 

Dalším příkladem bioremediace je bioakumulace iontů těžkých kovů, včetně 

radioaktivních. Různé kmeny Rhodococccus sp. mohou hrát významnou roli v jejich 

odstranění z odpadních vod [11].   

3.3.1.2. Odsiření fosilních paliv 

Mikrobiální odsiření uhlí a ropy bylo navrženo jako prostředek k zabránění vzniku 

sirných emisí ze spalování a tím vzniku kyselých dešťů [35].  

V této oblasti se výzkumem zabývá USA, Japonsko a další státy, které se zaměřují 

na potenciální využití Rhodococcu sp. [62], [64], [65], [66], [67]. Výzkumy enzymologie 
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a genetiky odsiřovacích reakcí Rhodococcus byly provedeny společností Energy 

Biosystems Corporation (USA). Významný objev je zjištění, že vazby mezi uhlíkem 

a sírou v sloučenině jako dibenzothifen jsou štěpeny, ale vazby mezi uhlíky zůstávají 

neporušené. Tato skutečnost je významná z praktického hlediska, neboť to znamená, 

že palivo může být odsířeno bez ovlivnění jeho výhřevnosti. [11] 

3.3.1.3. Biosenzory 

Existují různé zprávy o začlenění buněk a enzymů kmene Rhodococcus 

do biosenzorů pro sloučeniny jako jsou substituované fenoly a uhlovodíky [68], [69], [70]. 

Biosenzory umožňují rychlou detekci cílových sloučenin a vyhodnocují jejich biologickou 

dostupnost (což je významné pro zjištění environmentální toxicity) [71]. Vzhledem 

ke schopnosti kmene degradovat mnoho znečišťujících látek díky své zajímavé 

enzymatické výbavě, mohou tak být užitečnými biosenzory [11]. 

3.3.1.4. Patogenní vlastnosti Rhodococcus 

Bakterie rodu Rhodococcus zbůsobují celou řadu infekcí a onemocnění rostlin, 

zvířat i lidí. Mezi nejvýznamnější patogeny rodu patří Rhodococcus  equi, který primárně 

způsobuje respirační onemocnění hříbat (ve věku 2 – 4 měsíců), především zápal plic (viz. 

obr. 7 a 8), ale infekce se může rozšířit take na mízní uzliny, lymfatické tkáně a střeva. 

Onemocnění bylo potvrzeno také u skotu, prasat, ovcí a koz. Tato bakterie byla prokázána 

v půdě a výkalech mnoha živočišných druhů (skot, kočky, kozy, koně, psi, jeleni, králíci, 

ovce, vačice, holubi, slepice, prasata) [11], [14], [16].  

 

Obrázek 7: Hříbě se zápalem plic [HBLB Racehorse Health. Rhodococcus equi. [online].© 1998-2013 

[cit. 2013-03-06]. Dostupné z: http://racehorsehealth.hblb.org.uk/search/label/rhodococcus%20equi] 
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Obrázek 8: Plíce hříběte po zápalu plic [Rhodococcus equi Pneumonia. Ocw.tufts.edu/ [online].© 1995-

2013[cit. 2013-03-06]. Dostupné z: http://ocw.tufts.edu/data/27/367446/367480_xlarge.jpg] 

Onemocnění způsobena kmenem Rhodococcus equi byla prokázána také u lidí 

s oslabenou imunitou, kde způsobuje nekrotizující pneumonie [11], [14], [16].  

Infekce rostlin způsobuje Rhodococcus fascians. Toto onemocnění vede k růstu 

abnormalit a různých postranních výhonků [11]. Na obrázku č. 9 je znázorněn růst 

v rozmezí 4 – 14 dní staré rostliny huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana) v průběhu 

přirozeného růstu a v půdě s naočkovaným kmenem Rhodococcus fasciens [15]. 

 

 

 

 

Obrázek 9: Huseníček rolní a jeho růst [15] 
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4. Reakce bakterií na prostředí s ionty kovů 

Schopnost mikroorganismů kumulovat kovy závisí na vlastnostech a schopnostech 

jejich metabolismu, chemickém stavu kovu a dalších fyzikálně-chemických faktorů 

prostředí [35].  

 Z hlediska způsobů akumulace kovů mikroorganismy je rozlišeno několik principů 

[35], [36], [37]: 

- vazba kovu k povrchu buňky (biosorpce), 

- intracelulární akumulace (bioakumulace), 

- vypařování sloučenin (volatizace), 

- extracelulární akumulace, které předchází tvorba organokovových komplexů 

- extracelulární precipitace kovů. 

Tyto postupy se používají převážně k eliminaci těžkých kovů z odpadních vod jako 

součástí biologického čištění. Aplikací uvedených postupů dochází k zintenzivnění 

environmentálních procesů běžně probíhajících v přírodních vodách, uvedené principy se 

mohou přirozeně kombinovat. Studium těchto dějů poskytuje široký rozsah 

experimentálních a teoretických informací, které jsou důležité pro rozvoj biotechnologií 

a odstraňování těžkých kovů z vod [18], [35]. 

4.1.  Biosorpce 

Sorpce kovů povrchem buňky je založena na mechanismu fyzikálně-chemické 

interakci mezi kovem a funkčnímu skupinami buněčné stěny mikroorganismů, která je 

tvořena převážně polysacharidy, lipidy a proteiny. Proces biosorpce není závislý 

na metabolismu mikroorganismu, vazba kovů na buněčnou stěnu je poměrně rychlá 

a ve většině případů vratná. Všeobecně lze podle podstaty charakteru působících sil, které 

poutají rozpuštěnou látku k povrchu buněčné stěny, dělit sorpce následovně: 

- fyzikální adsorpce – působení mezimolekulárních (van der Waalsových) sil, 

- chemisorpce – společné elektrony mezi adsorbátorem a adsorbentem, 

- iontová adsorpce – projev elektrické přitažlivosti mezi adsorbentem a adsorbátorem. 
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4.1.1. Fyzikální adsorpce 

Fyzikální adsorpce je proces, který probíhá na povrchu tuhých látek a je 

doprovázen uvolňováním malých adsorpčních teplot. Molekuly adsorbátu nejsou vázané 

na určité místo povrchu adsorbentu a v závislosti na velikosti sil a objemu pórů adsorbentu 

dochází k tvorbě více vrstevných molekul adsorbátoru (vícevrstevná a multimolekulová 

adsorpce). Tato adsorpce je vratná a tedy může za určitých podmínek docházet k desorpci 

[38]. 

4.1.2. Chemisorpce 

Při chemisorpci dochází k chemické interakci mezi adsorbentem a adsorbátorem. 

Tento děj je vázaný jen na určité místo na povrchu adsorbentu – adsorpčně aktivní centra, 

kde se může tvořit jen jedna vrstva molekul adsorbátoru (jednovrstevná, monomolekulární 

adsorpce). Jedná se o povrchovou reakci spojenou s porušením a vytvořením chemických 

vazeb [38], [39]. 

4.1.3. Iontová adsorpce 

Při tomto typu adsorpce jsou ionty vzniklé disociací elektrolytu v roztoku 

zachytávány na adsorbentu různou měrou. Dochází buď k adsorpci jednoho iontu, takže 

povrch adsorbentu získává elektrický náboj, což je prostá iontová adsorpce nebo současně 

s adsorpcí iontu probíhá další děj, který způsobí, že náboj adsorbentu je nezměněn, takto 

probíhá výměnná adsorpce [40].  

Při prosté (jednoduché) adsorpci se přednostně zachytává jeden z iontů elektrolytu. 

Molekuly jsou k povrchu poutané elektrostatickými Coulombovými přitažlivými silami. 

Působením elektrostatických sil se vytváří vrstva opačně nabitých iontů a vzniká elektrická 

dvojvrstva. Při výměnné iontové adsorpci se vázaný iont do roztoku dostává buď jako iont 

z povrchu tuhé látky nebo iont z vnější části elektrické dvojvrstvy [38].  

4.2.  Bioakumulace 

Bioakumulace představuje vnitrobuněčné zachycení kovu, ke kterému dochází 

různými způsoby: 
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- vazba kovů na intracelulární sloučeniny – představuje dočasné opatření buňky, které 

jí umožňuje předejít zvýšení hladiny toxického kovu nad kritickou hodnotu. Toto 

přechodné opatření je následováno vyloučením kovu z buňky pomocí vakuol. 

Mikroorganismy mají vyvinuty vysoko specifické transportní systémy, které selektivně 

akumulují stopové prvky. Touto formou mohou intracelulárně vázat   Ag, As, Au, Cu, 

Cd, Cr, Hg, Ni, Pt, Pb, Th, U a Zn [35], [38], [41],  

- vysrážení kovu uvnitř buňky – v některých případech mohou být kovy v buňce 

uloženy ve formě sraženin (sraženiny CdS) nebo volně v cytoplazmě (tvorba 

intracelulárních granul Cu a Ni) [35], [38], 

- metylací kovu – schopnost organismů produkovat alkyl- a aryl-sloučeniny. Proces 

vede ke vzniku plynných sloučenin nebo ke vzniku sloučenin, které se ukládají 

v organismu [35], [38],  

- intracelulární akumulací kovů v tělech vyšších organismů – v posledním období 

se intenzivně studuje možnost využívání těl rostlin na vyčištění půd znečištěnými 

těžkými kovy [38], [42].   

Bioakumulace je někdy označována za aktivní biosorpci. Jedním ze základních 

rozdílů mezi těmito procesy je jejich kinetika. Biosorpce je rychlá a nezávisí 

na přítomnosti specifických živin, zatímco bioakumulace je pomalá a na přítomnosti živin 

je přímo závislá [35].  

4.3.  Volatizace 

Tento proces může probíhat dvěma způsoby – redukcí nebo metylací látek. 

Mikrobiální redukcí dochází ke snížení oxidačního stavu kovu, redukce může být částečná 

(z vyššího na nižší valenční stav) nebo úplná za vzniku elementárního kovu. Jedním 

z příkladů je redukce rtuti. Rtuť ve stavu Hg
2+

 je z roztoku transportována do buněčné 

membrány, kde je pomocí enzymu rtuť-reduktázy redukována na elementární rtuť Hg
0
. 

Tato elementární rtuť z buňky difunduje a z okolí je odstraněna vypařováním [38], [44].  

Příkladem tvorby prchavých sloučenin metylací je např. průběh redukce arzenu 

a jeho následná biometylace na plynný arzen nebo trimethylarzen pomocí houby 

Scopulariopsis brevicaulis. Tvorba plynných metylových sloučenin byla pozorována 
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i u jiných kovů, důkazem je redukce teluru na elementární kov a plynný dimethyltelur, 

kterého je schopna houba Penicillium chrysogenum [38], [45].  

4.4.  Extracelulární akumulace, které předchází tvorba 

organokovových komplexů 

Při procesu extracelulární akumulace buňka vylučuje do prostředí polymerní 

sloučeniny, které s kovy vytváří organokovové komplexy. I když se akumulace kovů 

polymery považuje za pasivní, nevyžadující mikrobiální aktivitu, i přesto dochází 

k výraznému zvýšení produkce organického materiálu bakterií v prostředí s kovy. Primárně 

jsou biopolymery tvořeny polysacharidy a proteiny, ale byla zjištěna přítomnost 

nukleových kyselin a lipidů. Biopolymery produkuje celá řada bakterií, často mají 

pouzdrovitou strukturu spojenou s vnější buněčnou membránou nebo jsou od buněčné 

stěny oddělené. Na buněčném povrchu po interakci mezi kovem a aktivní skupinou 

probíhá tvorba komplexů, přičemž dochází k tvorbě komplexů s jednomocnými ligandy 

nebo dochází ke vzniku chalátů. V literatuře jsou popsány komplexy molybdenu, vanadu, 

uranu, mědi, železa a jiných stopových prvků [35], [38], [41], [46].  

4.5. Extracelulární precipitace kovů 

Při tomto mechanismu dochází na metabolických produktech mikroorganismů nebo 

na povrchu mrtvých buněk ke srážení volných nebo sorbovaných kationtů za vzniku 

ve vodě nerozpustných sloučenin. Extracelulární precipitace nemusí být závislá 

na metabolismu mikroorganismu; jeden z příkladů, kdy tento proces probíhá nezávisle 

na metabolismu je u bakterií Citrobacter sp., které jsou schopné eliminovat kadmium 

z roztoku, na základě chemické interakce mezi kovem a buněčným povrchem za vzniku 

sraženin hydrogenfosforečnanů. Podobný příklad je u bakterií Alcaligenes denitrificans, 

kde na povrchu buněk dochází ke hromadění kadmia ve formě CdCO3. Příkladem procesu 

závislého na metabolismu bakterií je redukce síranů na sulfan činností síran-redukujících 

bakterií; sulfan následně sráží kationty kovů na sulfidy [35], [47]. 
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5. Experimentální část 

5.1.  Laboratorní materiál a přístrojové vybavení 

5.1.1. Laboratorní materiál 

- skleněné pipety 

- mikropipety 

- odměrné válce 

- Erlenmayerovy baňky 

- kádinky 

- zkumavky 

- kahan  

- očkovací klička 

- pinzeta 

5.1.2. Přístrojové vybavení 

- autokláv (Sterilab, BMT)  

- sterilizátor (Stericell, BMT) 

- termostat (Biological termostat BTM) 

- spektrofotometr (AQUAMATE) obr. č. 10 

- laboratorní váhy   

 

Obrázek 10: Spetrofotometr AQUAMATE 
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5.2.  Identifikace a kultivace mikroorganismů 

Rhodococcus sp. CCM 4446 použitý v této studii byl pořízen z CCM – České 

sbírky mikroorganismů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Kmen byl 

izolován z kontaminované půdy s obsahem polychlorovaných bifenylů [8]. 

Rhodococcus sp. je rod aerobních gram-pozitivních, nesporulujících, 

nepohyblivých mikroorganismů. Vykazuje v morfologii buněk značnou tvarovou 

diferenciaci zahrnující koky až po větvící se tyčinky s průměrnou velikostí buněk            

0,5 – 3,5 m. Buňky se objevují jednotlivě nebo ve shluku dvou a více buněk 

v nepravidelných skupinách, někdy tetrád nebo svazků [1], [8]. 

Studium fyziologie kmene a jeho optimálních podmínek charakterizuje růst kmene 

v aerobních podmínkách při optimální teplotě 25 – 30 °C. Na živném médiu tvoří bakterie 

lesklé kolonie o rozměrech 2 – 4 m různých barev (růžová, žlutá až oranžová, obrázek 

číslo 2) [1], [8]. 

Na obr. č. 11 je zobrazena vločkující 48-hodinová bakteriální kultura 

Rhodococcus sp. 

 

Obrázek 11: 48-hod kultura Rhodococcus sp.  

Bakteriální kmen Rhodococcus sp. byl inokulován do vysterilizovaného média B8 

(yeast glucose agar), ve kterém již bylo obsaženo patřičné množství roztoku kovu 

(viz. kapitola 1.4.1). Takto připravený vzorek byl dále pozorován, následně kultivován při 

teplotě 30°C v termostatu a pravidelně měřen. 
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Růst bakterií se projevoval různým stupněm zakalení a různým výskytem vločkující 

kultury, u které docházelo s přibývajícím časem k sedimentaci, což je znázorněno 

na obr. č. 12 a 13. 

 

Obrázek 12: Různý stupeň kultivace vzorků 

 

Obrázek 13: Různý stupeň kultivace vzorků 

5.2.1. Příprava kultivačního média B8 (yeast glukose agar) 

Uvedený předpis zahrnuje 1 litr média. Živné médium yeast glukose agar je složeno 

z následujících komponent: kvasnicový extrakt 5 g; pepton 5 g; glukóza 10 g; sterilní 

destilovaná voda 1000 ml; pH kultivačního média bylo upraveno na 7,2. 
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5.3.  Příprava zásobních roztoků kovů 

Při přípravě zásobních roztoků byly využity následující kovové ionty: olovo (Pb
2+

), 

chrom (Cr
6+

), nikl (Ni
2+

), zinek (Zn
2+

), kadmium (Cd
2+

). Použité kovy byly vázány 

ve sloučeninách zobrazených v tabulce č. 2. Z uvedených sloučenin byly připraveny 

zásobní roztoky (obr. č. 14) o koncentracích 10, 50 a 100 mM/l, takto připravené roztoky 

byly podrobeny sterilizaci při teplotě 115 °C po dobu 15 minut. Množství sloučenin 

použitých k přípravě roztoku je uvedeno v tabulce č. 4.  

 

Obrázek 14: Zásobní roztoky kovů v koncentracích 10 mM/l, 50 mM/l a 100 mM/l  

Tabulka 4: Sloučeniny, jejich molární hmotnosti a množství pro přípravu zásobního roztoku 

sloučenina molární hmotnost (M) [g/l] 10 mM 50 mM 100 mM 

K2Cr2O7 294, 18 2, 8418 14, 709 29, 418 

ZnSO4 . 7H2O 287, 54 2, 8754 14, 377 28, 754 

NiSO4 . 7H2O 280, 86 2, 8086 14, 043 28, 086 

3CdSO4 . 8H2O 769, 52 7, 6952 38, 476 76, 952 

PbSO4 303, 25 3, 0325 15, 1625 30, 325 

 

5.4.  Hodnocení růstu bakteriálního kmene v prostředí s kovy 

Do 300 ml kultivačního média B8, bylo přidáno 80 ml roztoku kovu. Po dokonalém 

promíchání všech roztoků bylo inokulováno 20 ml 48-hodinové bakteriálního kmene 

Rhodococcus sp. (obr. č. 15). Vzorky byly uloženy ke kultivaci do termostatu při teplotě 

30 °C a atmosférickém tlaku 101, 325 kPa. Výsledky byly měřeny v pravidelných 

intervalech po 6 hod na spektrofotometru, odečítání výsledků probíhalo po dobu 3 dní vždy 
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2x denně. Spolu s těmito vzorky byl měřen i kontrolní vzorek bakteriální kultury 

Rhodococcus sp. rostoucí pouze v kultivačním médiu B8 (300 ml kultivačního média 

a 20 ml kultury Rhodococcus sp.). Mezi jednotlivými měřeními byly vzorky uloženy 

v biologickém termostatu s konstantní teplotou a tlakem. 

 

Obrázek 15: Roztoky kovů s kultivačním médiem a zaočkovanou kulturou bakterií 

5.5.  Výsledky experimentů 

Výsledky vzorků byly měřeny pomocí spektrofotometru na základě vzniklého 

zakalení roztoku. Růstová křivka bakterií byla stanovena na základě měření optické density 

kmene při vlnové délce 560 nm. Při odebírání vzorku do kyvet se dbalo na čistotu vzorku, 

všechny experimentální práce probíhaly asepticky. Postupem času docházelo k vločkování 

kultury, vločky vždy sedimentovaly u dna. Výsledky experimentů jsou znázorněny 

v tabulce č. 5 a v následných grafech 1 – 5. Výsledky jsou srovnávány s kontrolním 

vzorkem kmene rostoucím v čistém médiu, tyto výsledky uvádí tabulka č. 6 a graf č. 6. 
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Tabulka 5: Výsledky experimentu, hodnoty odečítány na spektrofotometru 

 datum 12.6.2012 13.6.2012 14.6.2012 15.6.2012 

 stáří kultury 1 hod 6 hod 24 hod 30 hod 48 hod 54 hod 72 hod 78 hod 

  10 0,117 0,167 0,304 0,566 1,176 0,611 0,788 1,503 

Cr
6+ 

50 0,191 0,266 0,299 0,435 1,073 0,822 1,141 1,342 

  100 0,189 0,238 0,233 0,244 0,311 0,391 0,832 0,904 

  10 0,254 0,266 0,655 0,993 1,326 1,541 2,128 2,077 

Zn
2+ 

50 0,227 0,245 0,708 0,925 1,267 1,534 2,061 2,098 

  100 0,204 0,223 1,437 1,590 1,606 1,733 2,318 2,301 

  10 0,166 0,236 0,362 0,471 1,193 1,287 1,973 1,912 

Ni
2+ 

50 0,193 0,24 0,387 0,708 0,712 1,013 1,371 1,498 

  100 0,196 0,194 0,225 0,266 0,592 0,842 1,178 1,915 

  10 0,240 0,259 0,690 0,904 1,088 1,347 2,070 2,133 

Cd
2+ 

50 0,293 0,320 0,705 0,918 1,617 1,699 2,170 2,061 

  100 0,268 0,277 0,550 0,833 1,841 2,091 2,603 2,504 

  10 0,103 0,200 0,350 0,477 0,954 0,956 1,805 1,846 

Pb
2+ 

50 0,147 0,182 0,766 0,927 0,776 1,074 1,801 1,951 

  100 0,125 0,195 0,439 0,694 0,880 1,192 1,727 1,922 

 

V grafu č. 1 je zobrazena růstová křivka bakteriální kultury Rhodococcus sp. 

v kultivačním médiu B8 s přídavkem K2Cr2O7.  Na počátku experimentu během prvních 

24 hodin je viditelný srovnatelný nárůst ve všech třech koncentracích kovu. Viditelný 

rozdíl v intenzitě růstu kmene však nastává po prvních 24 hodinách, kdy v koncentracích 

10 a 50 mM/l je rychlost růstu obdobná (mírnější v koncentraci 50 mM/l), avšak při 

koncentraci 100 mM/l je viditelný výrazný pokles rychlosti růstu. Tato tendence 

je zachována po celou dobu experimentu. 
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Graf 1: Grafické znázornění výsledků sloučeniny chromu 

 

 

 Graf č. 2 zobrazuje růstové křivky bakteriálního kmene Rhodococcus sp. 

s přídavkem ZnSO4.7H2O. Z grafu je patrné, že růst v koncentracích 10 a 50 mM/l je téměř 

totožný. Výrazný rozdíl v intenzitě růstu je při koncentraci kovu 100 mM/l, kde 

v exponenciální fázi dochází k výraznému nárůstu, i když třetí den měření již nedošlo 

k výrazným změnám v růstové křivce. Výsledky tohoto experimentu prokázaly, že kmen 

je vůči iontům Zn
2+

 silně rezistentní a tyto ionty jsou ve vhodné koncentraci doplněním 

jeho růstových faktorů.  

Graf 2: Grafické znázornění výsledků sloučeniny zinku 
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Grafické znázornění růstové křivky bakteriální kultury Rhodococcus sp. v roztoku 

NiSO4.7H2O je zobrazuje graf č. 3. Nejvýraznější růst byl zjištěn při koncentraci 10 mM/l. 

Po 72 hodinách dochází i k výraznému nárůstu kmene v koncentraci 100 mM/l, 

kdy zpočátku experimentu byl zřetelný pomalý růst, počáteční inhibici růstu lze vysvětlit 

jako déletrvající adaptaci na prostředí s vysokou koncentrací kovu. 

Graf 3: Grafické znázornění výsledků sloučeniny niklu 

 

 

Graf č. 4 vykazuje při všech třech koncentracích CdSO4.8H2O rovnoměrný nárůst 

kmene.  Při koncentraci 10 mM/l je zajímavým zjištěním nejpomalejší růst kmene 

v nejslabší koncentraci asi v nedostatečném množství kovu potřebného k rychlejšímu růstu 

kmene. Po 72 hodinách dochází k největšímu nárůstu kmene při koncentraci 100 mM/l, 

u zbývajících dvou koncentrací 50 a 10 mM/l byly naměřeny téměř shodné hodnoty. 

Podobné výsledky byly zjištěny také u iontů kovu Pb
2+

. 
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Graf 4: Grafické znázornění výsledků sloučeniny kadmia 

 

 

V médiu s PbSO4 se růst z počátku projevoval identicky, první rozdíly se ukázaly 

po 6 hodině pozorování, kdy se projevil nejvýraznější nárůst při koncentraci 100 mM/l 

a nejpomalejší při koncentraci 10 mM/l.  Od 48 hodiny pozorování vykazují růstové křivky 

opět exponenciální průběh. Na konci experimentu byly hodnoty optické density téměř 

shodné ve všech koncentracích. 

Graf 5: Grafické znázornění výsledků sloučeniny olova 
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Tabulka 6: Kontrolní vzorek 

stáří kultury 1 hod 6 hod 24 hod 30 hod 48 hod 54 hod 72 hod 78 hod 

hodnota optické 

density 0,12 0,24 0,81 1,37 2,62 2,9 2,81 2,75 

V tabulce č. 6 jsou zobrazeny hodnoty optické density v závislosti na stáří kultury. 

Grafické znázornění růstové křivky bakteriální kultury Rhodococcus sp. v kontrolním 

vzorku (čisté médium) je zobrazen na grafu č. 6. Růstová křivka probíhá optimálně, 

exponenciální fáze růstu kmene dosahuje přibližně po 6 hodinách, do stacionární fáze 

se kmen dostává přibližně po 48 hodinách růstu.    

Graf 6: Grafické znázornění výsledků kontrolního vzorku 

 

Porovnání všech vzorků o určitých koncentracích je zobrazeno v následujících 

grafech č. 7 – 9. Výsledky jsou porovnány s kontrolním vzorkem.  

Graf č. 7 zobrazuje porovnání všech iontů kovů při koncentraci 10 mM/l s růstovou 

křivkou kontrolního vzorku kmene Rhodococcus sp.. Průběh růstu v roztocích kovů 

je podobný, významně se liší pouze sloučeniny s ionty Cr
6+

, kde dochází k výraznému 

nárůstu kmene. Při ukončení experimentu dosahovaly nejvyšších hodnot optické density 

média s ionty Cd
2+ 

a Zn
2+

, naopak nejmenší optické density a tedy nejmenšího růstu bylo 

dosaženo v prostředí s ionty Cr
6+

.  
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Graf 7: Porovnání výsledků kovů o koncentraci 10 mM/l s kontrolním vzorkem 

 

Srovnání rezistence kmene Rhodococcus sp. vůči iontům kovů o koncentraci 

50 mM/l uvádí graf č. 8. Kontrolnímu vzorku se nejvíce přibližují hodnoty s ionty kovů 

Cd
2+

 a Zn
2+

.  Nejmenších hodnot dosahovaly vzorky s ionty kovů Ni
2+ 

a Cr
6+

, při této 

koncentraci je zjevný pomalejší růst u různých kovů, při koncentraci 10 mM/l nebyly 

rozdíly tak patrné. 
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Graf 8: Porovnání výsledků kovů o koncentraci 50 mM/l s kontrolním vzorkem 

 

Při koncentraci 100 mM/l docházelo k největším rozdílům v naměřených hodnotách 

optické density u všech sledovaných vzorků. Výsledky jsou graficky znázorněny v grafu 

č. 9. Zajímavým zjištěním je, že vzorkek s ionty Cd
2+

 téměř dosáhl hodnot optické density 

dosažené u kontrolního vzorku, nejmenších hodnot dosahoval opět vzorek s Cr
6+ 

jako 

u všech předchozích výsledků. Při této koncentraci docházelo zdaleka k největším 

rozdílům růstu, které jsou výraznější, než v předchozích sledovaných koncentracích 

což dokládá výrazný inhibiční vliv Cr
6+

 na sledovaný kmen.   
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Graf 9: Porovnání výsledků kovů o koncentraci 100 mM/l s kontrolním vzorkem 

 

5.6.  Diskuse výsledků 

Experimentální část práce byla založena na pozorování růstu bakteriálního kmene 

Rhodococcus sp. v prostředí vybraných kovů.  

Ze zjištěných výsledků je patrné, že nejoptimálnějšího růstu a tím i nejvyšší optické 

density dosahovaly vzorky s ionty kovů Cd
2+ 

a Zn
2+

, následovaly vzorky s obsahem iontů 

kovů Pb
2+ 

a Ni
2+

 a nejnižších hodnot měření bylo vždy dosaženo u vzorků s ionty Cr
6+

. 

Výsledné pořadí kovů Cd
2+ 

> Zn
2+ 

> Pb
2+ 

> Ni
2+ 

> Cr
6+

 je až na malé výjimky dosaženo 

ve všech třech koncentracích, tedy 10, 50 a 100 mM/l.  

Zajímavou studií k pozorování bakteriálního kmene Rhodococcus sp. v přítomnosti 

toxických kovů je práce Vojtkové et al., 2012 [1], zabývající se biotechnologickou aplikací 

bakteriálního kmene Rhodococcus sp. CCM 4446, jehož základní fenotypové a genotypové 

vlastnosti se doplňují s možnou praktickou aplikací v průmyslových odpadních vodách. 

V této studii byly použity reálné vzorky odpadních vod z textilní výroby vznikající 

při procesu barvení a pigmentace tkanin obsahující kovové ionty (Cu, Cd, Ni, Pb, Cr), jež 

jsou součástí molekul textilních barviv. Tyto kovové ionty byly analyzovány metodou 

atomové absorpční spektrometrie. Výsledky této studie naznačují, že zkoumaný bakteriální 
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kmen Rhodococcus sp. má značný potenciál v odstranění nebo využití toxických kovů 

obsažených v testovaných odpadních vodách, neboť u všech sledovaných vzorků došlo 

k výraznému snížení koncentrací sledovaných iontů (Cu, Cd, Ni, Pb, Cr) [1].  

Schopnost tolerance kmene ke kovovým iontům byla dosud ověřována pouze 

v několika studiích [1], [5], [6], [7], ze kterých vyplývá vysoká tolerance kmene 

Rhodococcus sp. k iontům Cu, Cd a As. Fyziologické schopnosti bakteriálního kmene 

Rhodococcus sp. byly sledovány také v souvislosti s jeho bioremediační schopností 

odstraňovat organické polutanty v životním prostředí [3], [4], [54]. 

Výsledky experimentální práce potvrzují značnou toleranci kmene Rhodococcus 

sp. vůči všem sledovaným iontům zejména vůči iontům Cd,
 
Zn a Pb, což se shoduje s již 

v minulosti provedenými odbornými studiemi.  

Je známo, že resistence vůči kovovým iontům úzce souvisí s organizací genomu 

jednotlivých bakteriálních kmenů, zejména s plazmidy [9], [10]. Biodegradační schopnosti 

grampozitivních bakterií nejsou podrobně známy tak, jako je tomu u gramnegativních 

bakterií, avšak je stále více zřejmé, že například příslušníci rodu Rhodococcus disponují 

možná ještě většími biodegradačními schopnostmi než všeobecně známý gramnegativní 

rod Pseudomonas. Obecné vlastnosti biodegradačních plazmidů jsou obdobné jako 

u gramnegativních bakterií, k jejich hlavním charakteristikám patří nezvyklá velikost, 

relativně nízká stabilita, možnost odolávat chemickým činidlům nebo růst při vysoké 

teplotě. Nejvýraznějším rozdílem je častější výskyt lineárních plazmidů u grampozitivních 

bakterií, které řídí kromě biodegradačních a katabolických funkcí například produkci 

antibiotik. V tabulce č. 7 jsou zobrazeny významné plazmidy identifikované u rodu 

Rhodococcus; na následujících obrázcích jsou zobrazeny mapy genomu rodu Rhodococcus 

s vyznačením plazmidů [10]. 
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Tabulka 7: Přehled významných plazmidů identifikovaných u rodu Rhodococcus 

Mikroorganismus 

Velikost 

genomu[bp] 

Označení 

plazmidu 

Velikost 

[bp] význam citace 

R. erythropolis PR4 

 

 

6 516 310 

pREL1 

pREC1 

pREC2  

271 577  

104 014 

   3 637 

degradace alkanů, 

rezistence k TK [53] 

R. opascus B4 

 

 

 

 

7 913 450 

pKNR 

pKNR01 

pKNZ02 

pROB01 

pROB02 

111 160 

   4 367 

   2 773 

558 192 

244 997 

degradace 

benzenu, toluenu, 

ethylbenzenu, 

xylenu a styrenu 

[52] 

 

 

R. sp. RHA1 

 

 

9 702 737 

pRHL1 

pRHL2 

pRHL3 

1123075 

  442536 

  332361  [49] 

R. rhodochrous         

NCIMB 13064 

 pRTL 

 

100 

 

1-chloralkany C3-

C9 [51] 

R. erythropolis BD2 

 

pBD2 210 

degradace 

isopropylbenzenu, 

rezistence 

k arzenu a rtuti [50] 

 

 

Obrázek 16: Mapa genomu Rhodococcus sp. RHA1 s vyznačením plazmidů [49] 
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Obrázek 17: Mapa genomu Rhodococcus opacus B4 s vyznačením plazmidů [P2TF Database. 

Rhodococcus opacus B4 plasmid [online]. ©2010 - 2013 [cit. 2013-03-06]. Dostupné z: 

http://www.p2tf.org/page.php?base=Rhoo5DB&PHPSESSID=30c7c0b302fbcc0d25e7da758] 

 

Obrázek 18: Mapa genomu Rhodococcus erytropolis PR4 s vyznačením plazmidů [Rhodococcus 

erythropolis PR4. DNA Data Bank of Japan [online]. ©1997-2013 [cit. 2013-03-06]. Dostupné z: 

http://gtps.ddbj.nig.ac.jp/single/index.php?chid=Rery_PR4:pREC2] 
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6. Závěr  

Uplatňování biotechnologických metod s využitím mikroorganismů k odstranění 

toxických kovů z prostředí je stále rozšířenější. Vzhledem k zpřísňujícím se legislativním 

požadavkům na kvalitu životního prostředí a jeho čistotu, je stále více využívána 

degradační schopnost mikroorganismů, jejich metabolické schopnosti odbourávat 

znečišťující látky jsou předpokladem pro využití těchto bakterií v bioremediačních 

technologiích a postupech. Vhodná volba bakteriálních kmenů v technologiích remediace 

je ekonomicky i ekologicky výhodnou alternativou k fyzikálně-chemickým postupům 

odstraňování toxických kovů ze životního prostředí. Výhodou takových technologií 

je především jejich nižší ekonomická a technologická náročnost, menší množství 

sekundárních odpadních látek a při aplikaci vhodného bakteriálního kmene také výsledná 

vysoká efektivita celého procesu, který je zároveň šetrný k životnímu prostředí [1], [11].    

Schopnost bakteriálního kmene Rhodococcus sp. byla již dříve ověřována 

v několika studiích [1], [5], [6], [7], které potvrzují významné fyziologické schopnosti 

tohoto kmene při snižování organických i anorganických látek z prostředí. Cílem 

experimentální části této práce je výzkum růstových vlastností kmene v prostředí 

s vybranými kovy a ověření jeho rezistentních vlastností. Bylo zjištěno, že kmen dobře 

reaguje na vzorky s ionty kovů Cd
2+ 

a Zn
2+

, u těchto vzorků bylo dosaženo nejvyšších 

hodnot optické density, následovaly vzorky s ionty Pb
2+

 a Ni
2+

, nejmenší nárůst kmene byl 

zaznamenán u vzorků s ionty kovů Cr
6+

. Na základě uvedených schopností lze bakteriální 

kmen Rhodococcus sp. CCM 4446 oprávněně zařadit mezi biotechnologicky výhodné 

kmeny jako je například Pseudomonas [2], [58], [72], [73]; Cupriavidus [56]; 

Microbacterium [57] a další.  
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