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 Anotace 

V této práci se zabývám perzistentními polutanty v ţivotním prostředí a jejich 

odbourávání pomocí bakteriálních mikroorganismů. V první ĉásti jsou popsány způsoby 

vstupu polutantů do ţivotního prostředí a jejich úĉinky na něj. Následující ĉást se věnuje 

popisu samotných látek, jejich vlastností, vyuţití a dělení. V další ĉásti jsou popsány 

procesy bakteriální degradace vybraných perzistentních polutantů. Následuje struĉný 

přehled základních bakteriálních kmenů a moţnosti jejich vyuţití.  
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Summary 

In this work I deal with persistent organic pollutants in the environment and their 

degradation by bacterial microorganisms. The first part describes how the entry of pollutants 

into the environment and their effects on him. The following section is devoted to describe 

themselves substances, their properties, use, and division of. The next section describes the 

processes bacterial degradation of selected persistent pollutants. Following is a brief 

overview of the basic bacterial strains and their use.  
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Seznam pouţitých zkratek 

BphA – bifenyldioxygenáza 

BphB – dihydrodioldehydrogenáza 

BphC – 2,3-dihydroxybifenyldioxygenáza 

BphD – hydroláza 

DDT – dichlordifenyltrichloretan 

G
+ 

– gram-pozitivní 

G
- 
– gram-negativní 

HCB – hexachlorbenzen  

PAHs – polycyklické aromatické uhlovodíky 

PAU – bývalá zkratka pro polycyklické aromatické uhlovodíky 

PBBs – hexabrombifenyly 

PCBs – polychlorované bifenyly 

PCDDs – polychlorované dibenzo-p-dioxiny – dioxiny 

PCDFs – polychlorované dibenzofurany – furany 

POPs – perzistentní organické látky 

ZL     – zneĉišťující látky 
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1 Úvod 

V dnešní době je kladen velký důraz na ochranu ţivotního prostředí. Vyvíjí se nové 

moderní technologie, které zabraňují antropogenním únikům toxických látek do ţivotního 

prostředí, ale bohuţel jsou velice drahé a proto ne vţdy vyuţívané. Do ţivotního prostředí 

stále uniká velké mnoţství škodlivých látek a přetrvávající ekologické zátěţe z minulosti 

jsou také hrozbou pro zdravý vývin ţivé populace. Proto je potřeba vyvíjet technologie k 

odbourávání toxických polutantů z ţivotního prostředí. 

Nejvíce nebezpeĉnou skupinou těchto škodlivin jsou perzistentní polutanty. Jsou 

nebezpeĉné hlavně pro svou schopnost přetrvávat v prostředí v nezměněné podobě po velmi 

dlouho dobu a nepodléhat rozkladným procesům, tyto látky jsou velmi toxické pro ţivé 

organismy vĉetně lidského organismu. Mohou způsobovat závaţná poškození zdraví, která 

mohou být i smrtelná. Svou toxicitou nepůsobí jen na ĉlověka, ale i na celé ekosystémy. 

Perzistentní látky se kumulují v tělech organismů a tím se dostávají do potravního řetězce. 

Tyto látky jsou také snadno transportovány na dlouhé vzdálenosti pomocí přírodních ţivlů.  

Perzistentní látky můţeme rozdělit do dvou základních skupin a to na látky 

organické a anorganické. Mezi perzistentní organické polutanty patří především v minulosti 

ĉasto uţívané pesticidy, dále průmyslově vyráběné látky jako například polychlorované 

bifenyly a látky, které neúmyslně vznikly jako vedlejší produkty, například polycyklické 

uhlovodíky. Do skupiny perzistentních anorganických polutantů spadají kovy a jejich 

slouĉeniny. Mezi ty nejproblematiĉtější patří olovo, rtuť, kadmium, arsen, zinek, chrom a 

měď. 

Odstraňování těchto látek z ţivotního prostředí je velmi nároĉné. Ekologicky velmi 

výhodnou metodou je degradace těchto látek pomocí bakteriálních mikroorganismů. Tato 

metoda je ekonomicky výhodná – je levná a šetrná k ţivotnímu prostředí neboť zpracovává 

jinak nevyuţité odpady z průmyslové ĉinnosti. Další výhodou je nepřeberný poĉet 

bakteriálních kmenů, u kterých byla prokázána schopnost degradace těchto polutantů a 

mnoho dalších kmenů, u kterých ještě nebyly objeveny jejich moţnosti vyuţití.  
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2 Zdroje perzistentních látek v ţivotním prostředí 

Ţivotní prostředí ovlivňují některé látky a slouĉeniny, které se dostávají do okolí 

převáţně antropogenní ĉinností, ale ĉastým zdrojem je také například aktivita vulkánů, lesní 

poţáry, eroze nebo ĉinnost různých organizmů. Tyto látky na ţivotní prostředí nemusí mít 

ţádný vliv, jsou tedy indiferentní, nebo ho mohou příznivě ovlivňovat, velmi ĉasto se však 

chovají nepříznivě, ĉímţ mohou poškozovat zdraví lidí i jiných organismů. Nepříznivě 

mohou také ovlivňovat funkci ekosystémů nebo poškozovat majetek. 

Nejĉastěji ţivotní prostředí zneĉišťují organické látky a těţké kovy a jejich 

slouĉeniny. Lidé vyrábí tisíce chemických látek průmyslově a ty následně vstupují do 

ţivotního prostředí. Zanedbatelné také nejsou látky, které nevznikají úĉelně, ale vznikají 

jako doprovodné látky při výrobě jako vedlejší produkty. S průmyslovou výrobou a 

uţíváním následných produktů vzniká samozřejmě odpad a jeho zpracováním dochází 

k dalším únikům toxických látek do ţivotního prostředí. 

Nebezpeĉné látky lze rozdělit podle jejich míry nebezpeĉnosti, škodlivosti a podle 

moţného rizika na lidské zdraví a přírodu do následujících kategorií:  

 akutně toxické – vyvolává příznaky okamţité otravy po krátkodobé expozici  

 chronicky toxické – poškození organismu po dlouhodobých expozicích 

 environmentálně toxické – neţádoucí úĉinky na faunu a flóru, narušení stability 

ekosystémů 

 karcinogenní – schopnost některých chemických látek vyvolávat a podporovat vznik 

zhoubných nádorů  

 mutagenní – poškození genů a chromozomů v důsledku mutací, které je trvalé a přenáší 

se v rámci reprodukce na další generaci  

 teratogenní – poškození plodu v průběhu těhotenství, vznik vrozených vývojových vad 

 perzistentní – přetrvávání chemických látek v ţivotním prostředí  

 bioakumulaĉní – hromadění látek v ţivých organismech [61]. 

 

 

 

 



Jana Veĉeřová: Vyuţití bakteriálních mikroorganismů v degradaci perzistentních látek 

 

3 

2013 

2.1. Perzistentní látky v ovzduší 

Zneĉištění ovzduší můţe představovat velmi váţné riziko pro zdraví ĉlověka. Bylo 

prokázáno, ţe dlouhodobý pobyt ve zneĉištěném ovzduší vystavuje ĉlověka nebezpeĉným 

onemocněním, převáţně plic a dýchacích cest. V oblasti ochrany ovzduší se pouţívají 

termíny emise, coţ jsou úlety látek přímo ze zdroje, imise, které představují látky 

vyskytující se v přízemní vrstvě atmosféry a působí na ĉlověka a ţivotní prostředí, a 

depozice, představující látky, které dopadají na zemský povrch. Jednotlivé polutanty jsou od 

zdroje transportovány pomocí větru k příjemcům, při transportu můţe docházet k přeměnám 

zneĉišťujících látek na látky jiné, mnohdy nebezpeĉnější neţ látky původní [61,62].  

Obrázek 1.: Schéma dynamiky znečišťování ovzduší [61] 

 

Ve vzduchu je mnoho různých plynů, par a aerosolů a je identifikováno na několik 

tisíc těchto zneĉišťujících látek (ZL). Mezi perzistentní látky zneĉišťující ovzduší patří 

převáţně polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), pesticidy a polychlorované bifenyly 

(PCBs). Například polycyklické aromatické uhlovodíky se pomalu fotooxidaĉně rozkládají 

vlivem sluneĉního záření nebo sedimentují na zemský povrch, kde kontaminují půdu, 

rostliny a vodní zdroje [61,62]. 
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2.2. Perzistentní látky ve vodách 

Zemský povrch je z více neţ dvou třetin tvořen vodními plochami, z ĉehoţ 

podstatnou ĉást tvoří slané vody moří a oceánů. Voda je základní sloţkou ţivotního 

prostředí a nezbytnou podmínkou existence ţivota na Zemi. V dnešní době voda nabývá 

významu zdravotně hygienického a technologického, a proto se klade důraz na její kvalitu. 

Průmysl a zemědělství jsou největším odběratelem vody a zároveň největším 

zneĉišťovatelem. Různá odvětví produkují různě zneĉištěné vody. Například průmysl 

nejĉastěji zneĉišťuje povrchové vody vypouštěním odpadních vod od recipientu, kdeţto 

zemědělství zneĉišťuje vody podzemní průsakem hnojiv [61,62]. 

Zneĉištění povrchových vod je moţné rozdělit na primární a sekundární zneĉištění. 

Primární zneĉištění je způsobeno látkami z odpadních vod, převáţně organickými látkami, 

anorganickými látkami, inertními materiály nebo mikroorganismy. Organické látky se zde 

vyskytují v přirozené formě (například splašky) nebo ve formě antropogenní (ropné 

produkty, fenoly, pesticidy, detergenty a podobně). Mezi anorganické toxické látky patří 

převáţně slouĉeniny Pb, As, Cd, Cu, Cr, Hg a Zn. Sekundární zneĉištění se projevuje 

přemnoţením některých vodních organismů, které je způsobeno nadměrným přísunem látek, 

vhodných pro jejich růst. Typickým příkladem je eutrofizace (nadměrný přísun dusiĉnanů a 

fosforeĉnanů), projevující se zarůstáním vodních ploch mikroorganismy, nejĉastěji řasami a 

sinicemi [61,62]. 

 

Obrázek 2.: Samočisticí pochody ve vodách [61] 
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Vody se dají ĉistit pomocí biochemických procesů, jejichţ podstatou je ĉinnost 

mikroorganismů. Pro správný průběh těchto procesů je potřeba urĉitých fyzikálních a 

chemických podmínek jako je například pH, teplota a hlavně přítomnost potravy. Právě jako 

potrava slouţí látky zneĉišťující vodu, které mikroorganismy svým metabolismem mění na 

látky snáze rozloţitelné. Dle přítomnosti kyslíku můţe degradace probíhat dvěma způsoby: 

aerobně a anaerobně. Aerobní způsob probíhá za přebytku kyslíku, kdy mikroorganismy 

oxidují organické látky. Anaerobní děj probíhá bez přísunu kyslíku a jedná se o pochody 

hnilobné. Podobně fungují i samoĉisticí pochody ve vodních tocích ĉi nádrţích (obrázek 2.) 

[61,62].  

2.3. Perzistentní látky v půdách 

Půda vzniká zvětráváním hornin, změnou klimatických podmínek a působením 

ţivých organismů (kořenový systém vyšších rostlin a půdní mikroorganismy – edafon). Její 

zneĉištění se neprojevuje přímo, tak jako u ovzduší a vody, ale vnímáme ho spíše 

zprostředkovaně a to v potravním řetězci. Škodlivé látky se z půdy dostávají do rostlin, kde 

se kumulují a následně jsou konzumovány ţivoĉichy, ĉímţ se dostávají do jejich 

metabolismů. 

Do půdy se dostává celá řada různých kontaminujících látek. Mnoho z nich je 

přírodního původu a jejich rozklad je poměrně snadný. Antropogenní kontaminanty 

pocházející z průmyslu a dopravy se rozkládají mnohem déle a sloţitěji. 

Mezi největší perzistentní půdní kontaminanty patří těţké kovy a pesticidy. 

Hlavním zdrojem těţkých kovů je především důlní ĉinnost a zpracování těchto kovů, dále 

průmyslové emise, elektrárenské odpady a komunální odpady. Jako nejtoxiĉtější kovy jsou 

uváděny kovy jako arsen, kadmium, rtuť, olovo, chrom, měď, zinek a další. Pesticidy se do 

půd dostávají při zemědělské ĉinnosti. Pouţívají se k ochraně zemědělských plodin před 

škodlivými ţivoĉichy a parazitickými houbami a rostlinami. K jejich degradaci dochází 

pomocí vody, světla, kyslíku a bakterií. Produkty a meziprodukty takovýchto procesu se 

nazývají rezidua pesticidů a tato rezidua se dostávají do potravního řetězce, protoţe jiţ 

nejsou snadno rozloţitelná.  

Dekontaminaci půd lze provádět in situ (přímo na místě kontaminace) nebo ex situ 

(vytěţená zemina je převezena na jiné místo, dekontaminována a vrácena zpět) [61,62]. 
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3 Úloha persistentních organických látek 

Protokol o perzistentních organických látkách je definován jako látky, které mají 

toxické vlastnosti, jsou persistentní a bioakumulují se. Tento protokol byl připraven orgány 

Úmluvy o dálkovém zneĉišťování ovzduší přecházejícím hranice státu a byl podepsán roku 

1998 na Ĉtvrté ministerské konferenci Evropské hospodářské komise – Ţivotní prostředí pro 

Evropu v dánském Aarhusu [9]. Na protokol navazuje Stockholmská konvence o 

persistentních organických polutantech, která byla podepsána v roce 2001 [1]. Cílem těchto 

mezinárodních dohod o perzistentních organických polutantech je jejich omezování, 

sniţování vypouštěných emisí i úniků těchto látek a zároveň se tak snaţí chránit lidské 

zdraví a ţivotní prostředí [1]. 

3.1. Společné vlastnosti perzistentních organických polutantů 

Termín perzistentní organické látky (POPs) zaĉal být pouţíván pro oznaĉení látek, 

které mají jisté spoleĉné vlastnosti, které jsou definovány jako organické chemické 

slouĉeniny obsahující uhlík a vodík. Sdílejí tyto spoleĉné vlastnosti: perzistence, 

bioakumulace, dálkový transport a toxicitu [2]. 

Persistence je schopnost látky zůstat v prostředí v nezměněné podobě po dlouhou 

dobu. Tyto látky jsou odolné vůĉi chemickému, fotochemickému, biochemickému a 

termickému rozkladu. Uvedené vlastnosti jim umoţňují koloběh a kumulaci v prostředí a 

následně v ţivých organismech [2]. 

Bioakumulace je proces hromadění látek v ţivých organismech. Perzistentní látky 

se snadno rozpouštějí v tucích, proto se snadno kumulují v tělesných tkáních ţivých 

organismů, kde tak vznikají koncentrace mnohem vyšší neţ v okolním prostředí. Látky se do 

ţivých organismů dostávají buď průnikem z okolního prostředí, nebo příjmem potravy [2,1]. 

Dálkový transport oznaĉuje schopnost látky cestovat v prostředí na dlouhé 

vzdálenosti. Látka se můţe dostávat aţ tisíce kilometrů od původního zdroje zneĉištění. 

Perzistentní látky jsou převáţně transportovány proudem vzduchu, vody a nebo pomocí 

stěhovavých druhů zvířat [2]. 

Toxicita je schopnost látky váţně poškozovat ţivotaschopnost ţivých organismů. 

Projevuje se narušením růstu, pohybu i reprodukce a můţe tím vést k jejich smrti, tím 

ohroţují stabilitu celého ekosystému [1]. 
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3.2. Toxické účinky perzistentních organických polutantů 

Perzistentní organické polutanty jsou klasifikovány jako vysoce nebezpeĉné látky 

pro lidské zdraví a způsobují globální ohroţení ekosystémů [2]. Tyto látky se objevují 

v ţivotním prostředí po celém světě. Zatěţují kaţdý ţivý organismus vĉetně ĉlověka. 

Usazují se převáţně v tukových tkáních organismu a vyvolávají patogenní změny. Projev 

poškození záleţí na koncentraci látky v okolí, na době expozice polutantu i stavu organismu 

[3]. Mezi příklady projevů toxického působení na ĉlověka patří: 

 Vznik rakovinných změn a nádorů, vĉetně sarkomu měkkých tkání, lymfomů, rakoviny 

prsu, jater, slinivky a vznik leukémie 

 neurologické poruchy vĉetně poruchy pozornosti, problémy s chováním např. agrese, 

poruchy uĉení a poruchy paměti 

 potlaĉení imunity 

 reprodukĉní poruchy vĉetně narušení kvality spermatu, potraty, nízká porodní hmotnost, 

zkrácené období kojení u kojících matek a menstruaĉní poruchy 

 jiné nemoci, vĉetně zvýšeného výskytu diabetu typu II, endometriózy, hepatitid cirhózy 

a mnoha dalších nemocí [2]. 

3.3. Rozdělení perzistentních organických polutantů 

Stockholmská konvence o persistentních organických polutantech z roku 2001 dělí 

perzistentní látky na pesticidy, průmyslové chemikálie a na vedlejší produkty. V těchto 

odděleních je zařazeno 12 látek, původně urĉených pro kontrolu v ţivotním prostředí. Toto 

řazení bylo poprvé pouţito roku 1960 a od té doby byla identifikována celá řada dalších 

chemikálií s vlastnostmi perzistentních polutantů a postupně se zařazují do Stockholmské 

konvence [2]. 

3.3.1 Pesticidy 

Jako pesticidy jsou oznaĉovány látky urĉené k niĉení rostlinných, ţivoĉišných a 

mikroorganických škůdců. Pouţívají se v zemědělství, na hubení škodlivého hmyzu, jako 

ochranný prostředek pro dřevostavby nebo v domácnostech jako dezinfekce. Mohou se dělit 

různými způsoby např. podle chemických nebo fyzikálních vlastností, dle úĉinku, ale 

nejĉastěji se pouţívá dělení dle cílové skupiny na insekticidy, herbicidy, fungicidy, 

rodenticidy, nematocidy, mulascocidy a další [3]. 
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Aldrin, dieldrin, endrin, toxafen a heptachlor. Tyto látky byly pouţívány především 

pro likvidaci škůdců obilí, brambor a bavlny. Heptachlor byl vyuţíván při hubení půdního 

hmyzu, kobylek, termitů a přenašeĉů malárie. U nás tyto látky nikdy nebyly vyráběny a 

jejich pouţívání je zakázáno od roku 1980. [1] Všech pět látek se prakticky dnes nepouţívají 

ani u nás ani ve světě. Mohou se objevit jako staré zásoby, neboť jejich výroba a nakládání 

s nimi je zakázáno [2]. 

 Chlordan je bílý prášek nebo jantarově hnědá viskózní kapalina. V minulosti byl 

pouţíván jako kontaktní insekticid pro ošetřování zemědělských plodin a v zahradnictví 

proti mravencům. Jeho výroba a pouţívání je dnes zakázáno, stále však můţe docházet 

k sekundárním únikům např. ze starých skládek nebo kontaminovaných zemin. Vyskytuje se 

převáţně v půdách, jelikoţ se silně váţe na půdní ĉástice. Jeho rozpustnost ve vodě je nízká 

a proto se nedostává do podzemních vod, z půdy se můţe dostávat do ovzduší, kumulovat se 

v tkáních ţivoĉichů a tím vstupovat do potravního řetězce [4].   

Mirex je bílá krystalická látka bez zápachu, rozpustná v organických 

rozpouštědlech. Patří mezi nejstabilnější chemické látky vůbec. Pouţíval se na hubení 

mravenců a termitů, a dále jako přísada zpomalující hoření plastů, nátěrů, pryţe, papíru nebo 

elektrických materiálů. Výroba a uţívání je jiţ zakázáno. Na území ĈR nebyl nikdy 

pouţíván ani vyráběn, proto výrazná kontaminace je nepravděpodobná. Silně se absorbuje 

v půdách a odtud se můţe dostávat do ovzduší. Dochází také k bioakumulaci v tělech 

organismů a k transportu potravním řetězcem [4].   

Hexachlorbenzen (HCB) je bílá krystalická látka nepříjemného zápachu. Je to 

těkavá látka, rozpustná v organických rozpouštědlech, tucích a olejích. Byl vyuţíván 

v zemědělství jako fungicid obilovin, dnes je zakázán. Vzniká však jako vedlejší produkt při 

průmyslové výrobě některých chlorovaných organických rozpouštědel nebo 

v metalurgickém průmyslu při zpracování hliníku. Díky jeho vlastnostem je moţný transport 

na velmi dlouhé vzdálenosti a ve stopovém mnoţství je téměř všudypřítomný. Pro jeho 

snadnou bioakumulaci se šíří v potravním řetězci [4].   

DDT (dichlordifenyltrichloretan) se v ĉisté formě vyskytuje jako bílá krystalická 

látka téměř bez zápachu. Technický dichlordifenyltrichloretan je bílá voskovitá pevná látka 

s charakteristickým sladkým zápachem. V minulosti byl hojně vyuţíván jako úĉinný 

insekticid na hmyzí přenašeĉe chorob, nebo na hubení hmyzu sniţujícího výnos 

zemědělských plodin. V souĉasnosti je jeho pouţívání zakázáno směrnicí, ale mnoho zemí 

jej stále vyuţívá. Z těchto zemí dochází k transportu DDT po celém světě. Ve vzduchu se 
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poměrně rychle rozkládá pomocí sluneĉního záření, ale většinou se stihne adsorbovat na 

prachové nebo aerosolové ĉástice. Velmi dobře se váţe na půdní ĉástice. Pomocí 

mikroorganismů se rozkládá jen velmi pomalu, nevýhodou je, ţe produkty rozkladu (DDD a 

DDE) jsou také perzistentní a poškozují lidské zdraví i ekosystémy. Ve vodách se příliš 

nevyskytuje pro svou nízkou schopnost rozpustnosti ve vodě [4].   

3.3.2 Průmyslové chemikálie 

Mezi významné průmyslové chemikálie spadající mezi perzistentní organické 

polutanty patří zejména polychlorované bifenyly a hexabrombifenyl. 

Polychlorované bifenyly (PCBs) je skupina látek, zahrnující 209 jednotlivých 

slouĉenin (tzv. kongenerů) [3]. Tyto látky se od sebe liší fyzikálními a chemickými 

vlastnostmi i toxicitou v závislosti na stupni chlorace a umístění atomů chloru na 

aromatických jádrech. Tyto látky mají výbornou stabilitu a izolaĉní vlastnosti. Dříve se 

vyuţívaly jako přenašeĉe tepla v průmyslových zařízeních, vyţadující ohřev na vysoké 

teploty nebo jako chladící oleje v elektrických zařízeních. Také se pouţívaly jako spotřební 

materiály – přísady do barev a nátěrových hmot, lepidel, plastifikátory polymerů nebo 

v nábytkářství ĉi při povrchové úpravě textilu. Dnes je uţívání těchto látek regulováno a 

výroba je převáţně zakázána. Přesto se s emisemi PCBs setkáváme zejména při nakládání 

s odpady (skládkování, spalování) nebo při úniku ze zařízení pouţívající tyto látky 

(transformátory, kondenzátory). Zdrojem jsou také průmyslové procesy v elektrárnách nebo 

vznikají ze zpracování ţeleza a oceli. PCBs se hromadí ve vzduchu, menší mnoţství je 

navázáno na pevné ĉástice, ale nejvíce ohroţené jsou vodní ekosystémy, ve vodě výborně 

sorbují na sedimenty a organickou hmotu. V průběhu ĉasu dochází ke změnám ve sloţení 

směsí PCBs z důvodu různého stupně degradovatelnosti mezi jednotlivými kongenery [4].   

Hexabrombifenyly (PBBs) jsou bílé krystalické látky s velmi malou rozpustností ve 

vodě. Jsou nehořlavé a mjí samozhášecí schopnost, pro tyto vlastnosti jsou tyto látky 

pouţívány převáţně jako zpomalovaĉe hoření. Přidávají se do plastických hmot 

vyuţívaných při výrobě elektroniky, domácích spotřebiĉů, poĉítaĉů nebo textilií. Zdroji 

úniků do prostředí jsou převáţně ĉástice a prach vznikající při zpracování nebo likvidaci 

výrobků obsahující PBBs. V ţivotním prostředí se nejĉastěji vyskytují ve vodních 

sedimentech a jejich dopad je podobný jako u polychlorovaných bifenylů [4].   
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3.3.3 Vedlejší produkty 

 Neţádoucí vedlejší produkty jako jsou dioxiny, furany a polycyklické aromatické 

uhlovodíky vznikají nejĉastěji při běţném spalovacím procesu. Významným zdrojem v 

prostředí je automobilová doprava, vytápění, poţáry, výroba ţeleza, oceli, hliníku, koksu 

nebo dehtu. Mohou také vznikat při biochemických procesech v kalech ĉistíren odpadních 

vod nebo v kompostech [1].  

Dioxiny – polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDDs) a furany – Polychlorované 

dibenzofurany (PCDFs) jsou chemické slouĉeniny obsahující uhlík, vodík, kyslík a chlor. Je 

známo několik stovek struktur těchto látek. Jako nejnebezpeĉnější zástupce této skupiny je 

látka 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin, zkráceně oznaĉována jako 2,3,7,8,-TCDD [4]. Tyto 

látky nebyly nikdy vyráběny záměrně a není známo jejich vyuţití. Vznikají buď přírodně 

(sopeĉná ĉinnost, lesní poţáry) nebo antropogenně při spalovacích procesech. Dnes se tyto 

antropogenní zdroje vybavují moderním spalovacím zařízením a systémem ĉištění spalin 

[3]. V prostředí se velmi dobře váţou na půdní ĉástice a jsou z nich nesnadně vymývány 

díky velmi male rozpustnosti ve vodě. Velmi nebezpeĉný je spad dioxinů z ovzduší na 

vegetaci. Tím se látky dostávají do potravního řetězce. Tyto látky jsou velmi stabilní a 

odolávají degradaci. Proto jsou transportovány od svého zdroje na velmi dlouhé vzdálenost. 

I velmi malá mnoţství představují znaĉné riziko pro globální ekosystém [4].   

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs, dříve PAU) jsou organické látky, 

které se skládají ze dvou a více kondenzovaných benzenových jader. V této skupině najdeme 

znaĉný poĉet slouĉenin, jen z těch základních bylo izolováno přes 100 slouĉenin [5]. Patří 

zde například: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, 

pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren a 

mnoho dalších.  PAHs jsou látky, které nemají vyuţití, výjimkou jsou naftalen a antracen. 

Celá skupina látek je obsaţena v celé řadě běţných produktů průmyslu. Patří zde asfalty, 

výrobky z ĉernouhelného dehtu nebo motorová nafta. Vznikají jako vedlejší produkt 

spalovacích procesů přírodního i antropogenního původu. Dostávají se prvotně do ovzduší 

absorbované na pevných ĉásteĉkách ve spalinách a následně jsou transportovány na velké 

vzdálenosti. Spadem se pak dostávají do půdy a usazují se také ve vodních ekosystémech 

[4].  
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4 Perzistentní toxické kovy 

Tyto kovy jsou v literatuře ĉasto oznaĉovány jako „těţké kovy”, neboť jsou 

charakterizovány jako kovy s hustotou větší neţ 5 g/cm
3
. Toto oznaĉení je dnes povaţováno 

za nepřesné vzhledem k celé řadě kovů s menší hustotou, které jsou pro ţivotní prostředí 

také velmi nebezpeĉné. Je tedy vhodnější je souhrnně oznaĉovat jako kovy toxické [3].  

Kovy jsou prvky, které mají schopnost uvolňovat valenĉní elektrony a tvořit tak 

kationty. Díky tomu se dobře sluĉují s prvky elektronegativními (nekovy). Reagují s ligandy 

a tvoří komplexní slouĉeniny s redoxními vlastnostmi [6].  Pokud je koncentrace kovů vyšší, 

vnikají komplexní slouĉeniny toxické pro buňky. Váţí se na –SH, -COOH a -NH2 skupiny 

biomolekul (např. bílkoviny) a tím mění jejich strukturu a funkci. Mohou také katalyzovat 

reakce, při kterých vznikají volné radikály a mohou zapříĉinit oxidativní stres ţivých 

organismů. Velmi ĉasté jsou taky kompetice s esenciálními kovy a jejich následná náhrada 

v tkáních, např. olovo nahrazuje vápník v kostní tkáni, nebo kadmium nahrazuje zinek 

v některých enzymech [7]. 

Zdrojem kontaminace ţivotního prostředí kovy je především jejich výroba a 

zpracování kdy se toxické kovy koncentrují v meziproduktech z výroby a jejich odpadech. 

Primárně je zneĉišťováno ovzduší. Další zátěţí jsou také odpadní vody, haldy vytěţené 

hlušiny a hutnických odpadů a odkaliště z důlní a hutní ĉinnosti. Kromě výroby kovů je 

velmi důleţitým zdrojem kontaminace ţivotního prostředí spalování fosilních paliv 

v teplárnách a elektrárnách, dále spalovny odpadů a v neposlední řadě také automobilový 

provoz [7]. 

Toxicitu kovů urĉuje mnoho faktorů. Mezi nejdůleţitější patří zastoupení 

jednotlivých forem kovu, rozpustnost ve vodě a způsoby příjmu látek organismem. Dále 

záleţí na formě kovu a formě látek, s nimiţ kov reaguje, na hodnotě redukĉně-oxidaĉního 

potenciálu, na hodnotě pH, teplotě, salinitě, na světelných podmínkách a na přítomnost 

kyslíku [8]. Některé prvky jsou pro ţivot organismů nezbytné a v ţivých tkáních se 

vyskytují ve stopovém mnoţství. Koncentrace těchto látek v ţivoĉišných, rostlinných i 

mikrobiálních tkáních je velmi malá a liší se u jednotlivých prvků i organismů. Toxicita 

těchto kovů je tedy závislá na mnoha faktorech, především na závislosti vztahu dávka – 

úĉinek a na délce expozice. To znamená, ţe za toxické lze povaţovat všechny prvky, pokud 

jsou přijímány ve  vysoké dávce a po dostateĉně dlouhou dobu [7]. 
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Stopové prvky se dělí do ĉtyř skupin: esenciální, pravděpodobně esenciální, 

neesenciální a toxické prvky. Esenciální prvky jsou pro ţivotní funkce nezbytné, například 

ţelezo, zinek, měď, jód, mangan, kobalt, molybden, chrom, selen a cín. Druhá skupina 

obsahuje prvky jako nikl, fluór, bróm, arzen, vanad, kadmium, baryum a stroncium, jejichţ 

esencialita nebyla doposud spolehlivě prokázána. Třetí skupina obsahuje asi 30 prvků, které 

se vyskytují v ţivých tkáních, ale jejich funkce není známá. Ĉtvrtou skupinou jsou prvky 

toxické, jejichţ biologický význam je v dnešní době omezen na jejich toxické vlastnosti 

projevující se jiţ při nízkých koncentracích. Patří zde olovo, rtuť, kadmium, arzen, zinek, 

chrom, měď a další [7]. 

 

4.1. Obecné charakteristiky vybraných toxických kovů 

4.1.1 Olovo 

Olovo je lesklý, stříbrošedý, měkký kov. Je velmi kujný, taţný a odolný vůĉi 

korozi. Velmi úĉinně pohlcuje rentgenové záření a gama paprsky a proto se vyuţívá jako 

ochrana na pracovištích, kde se s tímto zářením pracuje. Nejĉastěji se olovo vyuţívá při 

výrobě elektrických akumulátorů. Dále se vyuţívá při výrobě střeliva, ocelových nádrţí 

nebo se přidává do skla pro zvýšení indexu lomu. Slitiny olova se vyuţívají jako pájky [4]. 

Nejznámější slouĉeninou olova je  tetraethylolovo, které se přidává do benzínu jako 

zpomalovaĉ hoření [7]. Přirozeně se olovo dostává do prostředí ve formě prachu a kouře 

nebo zvětráváním minerálů s obsahem olova, antropogenní emise jsou však mnohem 

významnější. Nejvíce zatěţují ţivotní prostředí spalovací procesy (zejména spalovaní 

olovnatého benzínu) a dále těţba a zpracování olověné rudy. Olovo se hromadí ve svrchních 

vrstvách půd, v sedimentech, kalech a v biomase. Koncentrace ve vodách jsou poměrně 

nízké [4]. 

4.1.2 Rtuť 

Rtuť je kov, který je za normálních podmínek tekutý. Snadno tvoří slitiny 

s běţnými kovy, kromě ţeleza. Ve vodě je nerozpustná [3]. Pro svou dobrou elektrickou 

vodivost se pouţívá v elektronice a elektrotechnice. Dále se vyuţívá na výrobu svítidel, 

průmyslových chemikálií, zubařského amalgámu nebo jako náplň teploměrů. Má velmi 

široké uplatnění také v lékařství, při výrobě uretanové pěny a nátěrových hmot. Zneĉištění 
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ţivotního prostředí rtutí je převáţně antropologického původu. Primární zneĉištění ovzduší 

pochází ze spalování fosilních paliv a těţbou a zpracováním rud s obsahem rtuti. Do půd se 

rtuť dostává především z hnojiv, mořidel osiv a z odpadů. V přírodě se rtuť vyskytuje 

převáţně ve formě sulfidů v sedimentaĉních vrstvách. Do prostředí se dostává zvětráváním a 

sopeĉnou ĉinností [4]. Ve vodním prostředí se kumuluje na dně, kde metabolickou ĉinností 

bakterií vzniká methylrtuť. Ta je zachycována drobnými organismy, které jsou potravou ryb 

a koncentruje se v jejich tělech [7]. 

4.1.3 Kadmium 

Kadmium je stříbrobílý, měkký, kujný a taţný kov. Svými vlastnostmi se podobá 

zinku a spoleĉně se nachází v rudách a půdách [3]. Pouţívá se k výrobě elektrod, pigmentů, 

lehkotavitelných slitin, pájek, polovodiĉů a domácích spotřebiĉů. Chrání ţelezo před korozí, 

a proto se vyuţívá k tvorbě ochranných povlaků v procesu pokovování nebo k legování 

mědi. Do ovzduší se dostává především při jeho těţbě, výrobě a zpracování nebo 

spalováním fosilních paliv a odpadů. Do vod se kadmium dostává odpadními vodami 

z galvanického pokovování a z výroby akumulátorů, přírodně pak výbuchy podmořských 

sopek. Do půd se dostává atmosférickou depozicí, hnojením fosfátovými hnojivy a 

zaváţením ĉistírenských kalů na pole. Vysoké koncentrace kadmia v půdě nepříznivě 

ovlivňuje funkci půdních mikroorganismů, je prokázána toxicita na vodní organismy a bylo 

zjištěno, ţe zvyšuje toxicitu jiných prvků ve vodě [4]. 

4.1.4 Arsen 

Jedná se o polokov, který se vyskytuje ve třech alotropických modifikacích: ţlutá, 

ĉerná a šedá. Nejĉastěji je vyuţíván na výrobu pesticidů a přípravků na konzervaci dřeva. Ze 

slitin arsenu se vyrábí akumulátory, LED diody a lasery, v některých zemích se přidává do 

krmných směsí jako růstové stimulátory [7]. V přírodě se vyskytuje ve formě sulfidů 

v půdách a horninách, odtud se ĉasto dostává do vod, které ale mohu být zneĉištěny i ze 

skládek nebo nadměrného pouţíváni pesticidů. Do ovzduší se dostává prakticky jen lidskou 

ĉinností a to spalováním fosilních paliv. Některé slouĉeniny arsenu jsou netoxické, zejména 

málo rozpustné slouĉeniny. Slouĉeniny dobře rozpustné jsou toxické hlavně pro vodní 

organismy a mohou vyvolat dlouhodobé nepříznivé úĉinky [4]. 
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4.1.5 Zinek 

Zinek je měkký, lehce tavitelný kov. Snadno reaguje s kyselinami a organickými 

látkami. V průmyslu se nejĉastěji vyuţívá na výrobu antikorozního materiálu, převáţně pro 

ţelezo a jeho slouĉeniny, slitin (např. mosazi), barviv nebo v gumárenství [7]. Největší 

zneĉištění zinkem pochází ze spalování fosilních paliv a při těţbě a zpracování zinkových 

rud. Do půdy a vody se zinek dostává atmosférickým spadem nebo hnojivy s obsahem 

zinku. Je běţnou souĉástí hornin a půd a je nezbytnou souĉástí v tělech organizmů. Větší 

mnoţství zinku je však velmi toxické, převáţně pro vodní organismy [4]. 

4.1.6 Chrom 

Chrom je stříbrobílý kov. Volný chrom se v přírodě nevyskytuje, protoţe je nestálý 

v kyslíkové atmosféře, kde se okamţitě tvoří tenká vrstviĉka oxidu a kov se tak chrání. 

Toxické vlastnosti se vyskytují převáţně u šestimocného chromu. Chrom se vyuţívá 

v ocelářství, koţeluţnictví, tiskařství, v chemickém průmyslu, při výrobě zrcadel a v mnoha 

dalších odvětvích [7]. Emise do ovzduší pochází především z cementáren, z výfukových 

plynů automobilů a spalováním fosilních paliv. Zdroji chromu ve vodách jsou odpadní vody 

z výroby a zpracování chromu. Chrom se běţně vyskytuje i ve výrobcích denní potřeby. 

Trojmocný chrom se silně váţe na půdní ĉástice a vodní neĉistoty, proto jsou hodnoty 

zneĉištění poměrně malé, avšak šestimocný chrom se nesorbuje tak snadno a je mobilnější, 

proto je velice toxický, zvláště pro vodní organismy. V přítomnosti jakékoliv organické 

hmoty se poměrně rychle redukuje na trojmocný chrom [4]. 

4.1.7 Měď 

Měď je naĉervenalý, kujný a taţný kov. Je odolný proti korozi, díky vrstviĉce oxidů 

tvořené na povrchu. Zhruba polovina produkce mědi je spotřebována při výrobě 

elektrických vodiĉů. Z mědi se dále vyrábějí slitiny pro raţení mincí, trubky, elektromagnety 

a plechy. V zemědělství se slouĉeniny mědi vyuţívají jako pesticidy [7]. Do ţivotního 

prostředí se měď dostává ze sopeĉných výbuchů, zvětráváním zemin, z lesních poţárů nebo 

rozkladem biomasy. Antropogenními zdroji je hlavně těţba a zpracování rud, spalování 

fosilních paliv a odpadů nebo aplikace algicidních preparátů proti nadměrnému rozvoji řas a 

sinic. V půdách je měď vázána na organické látky a jíly, proto se kumuluje při povrchu a 

hlouběji se jiţ nedostává [7]. 
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5 Charakteristika procesů bakteriální degradace 

U kaţdého organismu probíhají biochemické procesy za působení enzymů. 

Metabolismus lze rozdělit na dva základní děje – katabolismus a anabolismus. Katabolismus 

je proces, kdy se látky rozkládají na látky jednodušší za vzniku energie, naopak anabolismus 

je proces vzniku nových látek, při kterém se energie spotřebovává [64]. Tento koloběh však 

narušují persistentní látky, které do urĉité míry odolávají přirozeným rozkladným procesům, 

avšak ĉasem se vţdy rozloţí. Tyto rozkladné procesy lze urychlit například bakteriální 

degradací [10].  Bakterie jsou intenzivně studovány pro jejich schopnost rozkládat širokou 

škálu látek zneĉišťujících ţivotní prostředí, vĉetně perzistentních zneĉišťujících látek [65]. 

5.1. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) 

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou odolné vůĉi přirozené biodegradaci, ale 

přesto je touto cestou lze odbourávat. Existuje celá řada mikroorganismů, které polycyklické 

aromatické uhlovodíky transformují na jednodušší látky [11]. Důleţitým faktorem, který 

ovlivňuje jejich degradaci, je biologická dostupnost, kterou ovlivňuje zejména rozpustnost 

PAHs ve vodě. Efektivnost degradace v půdách je ovlivněna širokou škálou faktorů jako je 

například typ půdy, vlhkost, hloubka, redox potenciál, toxicita, teplota, pH, podíl organické 

hmoty, klimatické podmínky, koncentrace a fyzikálně chemické vlastnosti PAHs a další 

faktory. Pokud jsou tyto podmínky optimalizovány, degradace PAHs probíhá 

několikanásobně rychleji [12]. Obecně platí, ţe PAHs s menším poĉtem aromatických kruhů 

jsou snáze rozloţitelné neţ ty, které mají poĉet aromatických kruhů větší [11]. Obrázek 3. 

ukazuje tři hlavní způsoby mikrobiálního rozkladu PAHs [5].  
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Obrázek 3.: Obecné schéma degradace PAHs [5] 

 

Mechanismus bakteriální degradace můţe probíhat za aerobních a anaerobních 

podmínek. Při aerobní degradaci je nezbytná přítomnost vzdušného kyslíku. Bakterie 

vyuţívají enzymy dioxygenázy k navázání obou atomů kyslíku, tento postup vyuţívají rody 

Pseudomonas (Pseudomonas putida, Pseudomonas alcaligenes) [14], Acinetobacter, 

Mycobacterium i Rhodococus [13]. Při tomto procesu vzniká jako vedlejší produkt cis-

dihydrodiol, kterým jsou vzniklé látky dehydrogenovány za vzniku dihydroxylovaného 

aromatického jádra. Následné štěpení aromatického jádra je také katalyzováno vysoce 

selektivními enzymy [5,15].  

Nejjednodušší látkou patřící mezi PAHs je naftalen a proto je také nejvíce 

prostudován způsob jeho metabolické konverze [16].  Dnes je jiţ známo několik plazmidů 
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kódující enzymatický katabolismus naftalenu. Příkladem je degradace naftalenu u 

Pseudomonas putida [15]. První krok transformace je zapoĉat pomocí multienzymového 

komplexu za vzniku cis-1,2-dihydronaftalendiolu. Ten je dále dehydrogenován a aromatický 

kruh je poté rozštěpen extradiol-dioxygenázou za vzniku 4-(o-hydroxyfenyl)-2-oxo-3-

butenové kyseliny, která se dále oxiduje na kyselinu salicylovou [5,15]. Na další fázi 

degradace se podílí plazmid NAH7, který obsahuje enzymy degradující naftalen na salicylát 

a enzymy oxidující salicylát na katechol [15]. Katechol se dále rozkládá na acetaldehyd a 

pyruvát nebo na sukcinit a acetyl (obrázek 4.). 

 

 

Obrázek 4.: Bakteriální degradace naftalenu [16] 
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5.2. Polychlorované bifenyly 

Polychlorované bifenyly jsou chemicky vysoce stabilní, ale i přes to byly objeveny 

mikroorganismy, které jsou schopny PCBs metabolizovat za aerobních i anaerobních 

podmínek. V laboratořích bylo dosaţeno velmi dobrých výsledků, nicméně při aplikaci in 

situ byla degradace mimořádně pomalá. Tento proces je závislý na mnoha faktorech, 

především na typu konkrétního kongeneru, na jeho biologické dostupnosti, toxicitě a dalších 

faktorech [17].   

Obecně platí, ţe: 

 biodegradabilita klesá se stoupajícím stupněm chlorace 

 kongenery s nesubstituovaným kruhem jsou obecně transformovány rychleji neţ 

kongenery se substitucí na obou kruzích 

 iniciaĉní oxidace obvykle probíhá na méně substituovaném kruhu [17,18].   

O moţnosti biodegradace PCBs rozhoduje hlavně uspořádání atomů chloru. Je 

například známo, ţe tetra-a-pentachlorbifenyly jsou transformovány mnohem snadněji, kdyţ 

je jeden z kruhů substituován v polohách 2 nebo 3, jestliţe jsou dva atomy chloru v 

polohách 2,6- nebo 2,2'- je zvýšená rezistence k biotransformaci [18].  

5.2.1 Anaerobní degradace 

Jako obecné pravidlo je uznáváno, ţe vysoce chlorované kongenery (které jsou 

velmi stabilními a vysoce hydrofobními látkami) jsou dobrými substráty pro anaerobní 

degradace, ale špatnými substráty pro aerobní rozklad. Proto se vyuţívá procesu dechlorace, 

coţ je progresivní proces, který převádí vyšší chlorované kongenery na niţší chlorované 

formy, nebo více hydrofobní kongenery na méně hydrofobní. Výsledkem takových drah jsou 

nízkochlorované bifenyly, které jsou snáze rozloţitelné pomocí aerobních bakterií. 

K dechloraci dochází především v poloze meta a para, ale jiţ byla prokázána dechlorace 

některých kongenerů také v poloze ortho [17]. Různé mikroorganismy jsou zodpovědné za 

různé dechloraĉní ĉinnosti a jsou ovlivněny různými faktory, jako je teplota, mnoţství ţivin 

a dalšími faktory. Největší úĉinnost dechlorace byla sledována při teplotě okolo 25°C, při 

teplotě 37°C a vyšší jiţ proces neprobíhá [19]. Mikrobiální dechlorace byla prokázána u 

rodu Clostridium [17] nebo Dehalococcoides [20]. Výsledkem anaerobní degradace jsou 

nízkochlorované bifenyly, které jsou snáze rozloţitelné pomocí aerobních bakterií [17]. 
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5.2.2 Aerobní degradace 

Za degradace polychlorovaných bifenylů jsou zodpovědné katabolické enzymy, 

mezi které patří především bifenyldioxygenáza (BphA), dihydrodioldehydrogenáza (BphB), 

2,3-dihydroxybifenyldioxygenáza (BphC) a hydroláza (BphD) (obrázek 5.). 

Bifenyldioxygenáza katalyzuje poĉáteĉní 2,3-dioxygenázu s cílem získat slouĉeninu 2,3-

dihydrodiol, která je pak dehydrogenována na 2,3-dihydroxybifenyl pomocí 

dihydrodioldehydrogenázy. 2,3-dihydroxybifenyldioxygenáza štěpí dihydroxylovaný kruh a  

produkuje 2-hydroxy-6-oxo-6-fenylhexa-2,4-dienovou kyselinu. Tato kyselina je 

hydrolyzována na benzoové kyseliny a 2-hydroxypenta-2,4-dienovou kyselinu [20]. 

 

Obrázek 5.: Metabolická dráha odbourávání bifenylu [18] 
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Mezi bakteriální kmeny, které rozkládají PCBs oxidaĉně, patří různé bakteriální 

rody jako Pseudomonas, Alcaligenes, Achromobacter, Burkholderia, Comamonas, 

Sphingomonas, Ralstonia, Acinetobacter, Rhodococcus, Corynebacterium, a Bacillus [20]. 

Kaţdý bakteriální kmen vykazuje urĉité spektrum metabolizujících ĉinností s ohledem na 

typ a rozsah kongenerů PCBs. Některé kmeny mají úzké spektrum a některé, zejména 

Burkholderia sp. LB400 [27] a Rhodococcus globerulus P6, mohou transformovat širokou 

škálu kongenerů [17]. Bylo prokázáno, ţe jen malý poĉet izolovaných bakterií 

rozkládajících PCB můţe skuteĉně mineralizovat substrát (degradovat oba bifenylové 

kruhy). Většina z nich degraduje pouze nejméně chlorovaný kruh, a druhý uvolní ve formě 

chlorbenzenu [21]. Jestliţe to platí i pro dosud nekultivované mikroorganismy, bakterie 

schopné mineralizovat oba aromatické kruhy chlorbifenylů, jsou v přírodě vzácné. Z toho 

plyne, ţe mineralizace chlorbifenylů bude vyţadovat spoleĉenstvo chlorbifenyl-

degradujících a chlorbenzen-degradujících organismů. 

5.3. Perzistentní kovy 

Perzistentní kovy jsou významnou sloţkou antropogenního zneĉištění prostředí a 

jejich odstraňování je problematické. Kovy nejsou rozloţitelné tak jako organické látky, a 

proto je pro jejich odstranění potřeba aktivního lidského zásahu. Ovlivnit můţeme jejich 

toxicitu, mobilitu a formu v jaké se budou vyskytovat. Je známo, ţe bakterie jsou schopny 

vyuţívat kovy pro příjem esenciálních prvků jako ţivin. Některé tyto kmeny se ukázaly jako 

vhodné pro vyuţití při detoxikaci půd, vod ĉi odpadů [21]. Takové mikroorganismy lze 

úspěšně vyuţívat v procesech remediace, mezi nejĉastěji vyuţívané metody patří, 

biovolatilizace, bioakumulace a biosorpce. Mezi další metody patří například tvorba 

komplexů a chelace. 

5.3.1 Tvorba komplexů 

Komplexace je definována jako vznik kationtu ĉi aniontu sdruţením dvou nebo 

více atomů, atomových skupin nebo molekul (ligandů) k jednomu, ĉi více centrálních 

atomů. Centrální atom obvykle představuje atom kovu a potom je výsledný subjekt nazýván 

jako kovový komplex. Centrální kov můţe nabývat pozitivní, negativní nebo nulový náboj 

v závislosti na mnoţství zapojených iontů. Bylo zjištěno, ţe k tvorbě komplexů přispívá 

kyslík a dusík obsaţený v buněĉných stěnách mikroorganismů (obrázek 6) [63]. 
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Obrázek 6. : Příklad tvorby komplexu mědi [63]. 

Centrální atom (akceptor) na sebe váţe atom z bezprostřední blízkosti kovalentními 

vazbami a ve výsledku přijímá elektronový pár z kaţdého nekovového atomu (donor). Tyto 

slouĉeniny jsou také nazývány koordinaĉní slouĉeniny [63]. 

5.3.2 Chelace 

Chelace je speciální případ tvorby komplexů. Na některé ligandy se napojí více neţ 

jeden donorový atom (chelátotvorné ĉinidlo) takovým způsobem, ţe tvoří heterocyklický 

kruh – chelátový kruh. Kovové chaláty jsou kovové komplexy, které jsou jako organická 

slouĉenina, která váţe kov na poslední dvě dostupné pozice. Molekula můţe být 

chelátotvorným ĉinidlem, pokud splňuje dvě podmínky. Za prvé musí mít nejméně dvě 

vhodné funkĉní skupiny, dárcovské atomy, které jsou schopny přijímat atomy kovu, které 

darují páry elektronů. Za druhé, dárcovské atomy musí být v molekule situovány tak, aby 

umoţnily vytvoření kruhu s atomem kovu jako posledním ĉlenem. Některé bakterie jsou 

schopné produkovat extracelulární polymery, které váţou kovy a jsou vyuţitelné při chelaci 

[63]. 

5.3.3 Biovolatilizace 

Biovolatilizace je přírodní proces bioremediace prostředí kontaminovaných 

toxickými kovy, zaloţený na enzymatické přeměně anorganických nebo organických 

slouĉenin kovů pomocí nitrobuněĉné biochemické reakce a tím zvyšují jejich mobilitu v 

prostředí [26]. 
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5.3.4 Bioakumulace 

Bioakumulace je děj, kdy je toxická látka hromaděna ţivými buňkami. Látka se 

nejdříve naváţe na buněĉnou stěnu, poté vstupuje do buňky, kde se dostává do jejího 

metabolického cyklu. Látka se tak hromadí v organismu, ale jeho ţivotaschopnost tím není 

nijak ohroţena [24]. Tímto způsobem se organismy vyrovnávají s přítomností toxických 

kovů v okolí a vyvíjí si vůĉi nim rezistenci.  

5.3.5 Biosorpce 

Biosorpce vyuţívá neaktivní nebo mrtvý biologický materiál [23], tento proces je 

tedy nezávislý na metabolismu buňky. Toxické kovy se z okolního prostředí váţou na 

buněĉnou stěnu, kde se akumulují [24].  

Tento proces má oproti bioakumulaci jisté výhody. Jedná se o velmi rychlý proces, 

v řádech několika minut aţ hodin. K sorpci je vyuţívána neţivá hmota, proces tedy není 

závislý na metabolismu buňky a nevznikají tak vedlejší metabolity, které by mohly s kovy 

reagovat. Výhodou je, ţe lze pracovat s biomasou v jakémkoliv prostředí, bez ohledu na 

fyzikální podmínky jako je například teplota, pH, přítomnost jiných látek, ovšem samotný 

proces sorpce na fyzikálních podmínkách závislý je. Velkou výhodou je také moţnost 

vyuţití odpadní biomasy z průmyslu a po jejím pouţití a zpětné desorpci lze biomasu spálit 

a tím vyuţít energeticky [25]. Desorpcí získáme také samotný sorbovaný kov, který se dá 

dále zpracovávat. Nevýhodou procesu je právě nutnost desorpce biomasy, která můţe být 

poměrně sloţitá. Další nevýhodou je také pouţití této metody v reálném prostředí. 

V laboratorních podmínkách je velmi snadné zjistit absorpĉní kapacitu jednotlivých 

sorbentů, ale zajistit stejnou úĉinnost procesu při proměnlivých podmínkách a různém 

chemickém sloţení v reálném prostředí je ĉasto nemoţné [22].   

5.3.6 Popis mechanismu bakteriální biosorpce 

Jak jiţ bylo řeĉeno biosorpce je proces akumulace kovů na buněĉnou stěnu. 

Buněĉné stěny všech bakterií nejsou identické, dle sloţitosti buněĉné stěny rozeznáváme 

dva základní typy buňek : gram-pozitivní (G
+
) a gram-negativní (G

-
). Toto dělení je jedním 

z nejdůleţitějších faktorů při analýze a ĉlenění bakteriálních druhů. 
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Stěna gram-pozitivní buňky je tvořena silnou vrstvou peptidoglykenu (20-80 nm), 

která je prostoupena kyselinou teichoovou a ta je tvořena polyglycerolfosfátem nebo 

polyribitolfosfátem navázaným na aminokyseliny nebo sacharidy peptidoglykanu. Na 

povrch peptidoglykanové vrstvy se váţou další polysacharidy sloţené zejména z 

monosacharidů glukózy, manózy a galaktózy. Teichoová kyselina dává gram-pozitivní 

buněĉné stěně celkový záporný náboj. Molekuly peptidoglykanu tvoří síť, která pokrývá 

celý povrch buňky. Obecně platí, ţe buněĉná stěna gram-pozitivní buňky je z 90% tvořena 

peptidoglykanem [24, 67].   

Naopak stěna gram-negativní buňky je mnohem tenĉí (1-3 nm) a skládá se pouze 

z 10-20% peptidoglykenu a z biomembrány sloţené z fosfolipidů, bílkovin a 

lipopolysacharidů, neobsahuje tedy teichoovou kyselinu. Ĉasté jsou taky bílkoviny, známé 

jako poriny, které tvoří póry ve vnější membráně. Gram-negativní buněĉná stěna má 

celkový náboj záporný [24, 67].   

 

Obrázek 7.: Struktura gram-pozitivní a gram-negativní buňky [66] 

 

Zásadní význam pro schopnost biosorpce u bakterií má přítomnost chemických 

funkĉních skupin na jejich povrchu. Na bakteriální buněĉné stěně lze vzhledem k jejímu 

sloţení najít několik funkĉních skupin, jako jsou karboxylové skupiny, fosfátové skupiny, 
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aminoskupiny a hydroxylové skupiny. Pokud jsou karboxylové skupiny záporně nabité a je 

jich dostatek, aktivně se podílejí na vazbě kovových kationtů. Také aminoskupiny jsou 

velmi úĉinné při odstraňování kovových iontů  ̶  odstraňují cheláty kovových kationtů, ale 

také absorbují kovové anionty nebo barviva přes elektrostatické interakce nebo vodík [24].   

Biosorpce u bakterií je ovlivněna fyzikálně-chemickými vlastnostmi jako je teplota, 

pH, koncentrace kovu v prostředí a hlavně povaha pouţité biomasy. Teplota například 

ovlivňuje vznik komplexu buňka – kov. U některých buněk je prokázána aktivita v širokém 

spektru teplot [27].  Nejĉastěji se sleduje hodnota pH, která se mění v závislosti na 

sorbovaném kovu a pouţitém sorbentu. Například na sorbentu  Pseudomonas aeruginosa 

jsou při pH=3 přitahovány negativně nabité ionty chromu [28]. Obecně platí, ţe zvýšením 

hodnoty pH se zvyšuje celkový negativní náboj na povrchu buněk, který podporuje 

elektrochemickou přitaţlivost a adsorpci kationtů. U aniontů se předpokládá rostoucí 

elektrochemická přitaţlivost s rostoucí koncentrací kladných nábojů, tedy s niţší hodnotou 

pH [24].    
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6 Přehled základních kmenů bakterií a moţnosti jejich vyuţití 

Řada bakteriálních kmenů se úĉastní degradaĉních procesů, které probíhají 

přirozeně. Díky tomu lze, při splnění urĉitých podmínek, těchto kmenů vyuţívat při 

odstraňování antropogenního zneĉištění perzistentními polutanty. V následujících tabulkách 

je uveden struĉný přehled bakteriálních kmenů a látek, které degradují. V tabulce ĉ.1  jsou 

bakteriální kmeny rozkládající polycyklické aromatické uhlovodíky, v tabulce ĉ.2 jsou 

bakteriální kmeny degradující polychlorované bifenyly a v tabulce ĉ.3 bakteriální kmeny 

degradující toxické kovy. 

Tabulka č. 1: Bakteriální kmeny degradující polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) 

Bakteriální kmen Degradující PAHs Citace 

Acinetobacter calcoaceticus BU03 fenantren [48]   Zhao et al. (2011) 

Achromobacter sp. NCW carbazol [49]   Guo et al. (2008) 

Alcaligenes denitrificans  fluoranten [16]  Seo et al. (2009) 

Arthrobacter sp. F101 fluoren [16]  Seo et al. (2009) 

Arthrobacter sulphureus RKJ4 fenantren [16]  Seo et al. (2009) 

Acidovorax delafieldii P4-1  fenantren [16]  Seo et al. (2009) 

Bacillus cereus P21 pyren [16]  Seo et al. (2009) 

Brevibacterium sp. HL4 fenantren [16]  Seo et al. (2009) 

Burkholderia sp. C3 fenantren [16]  Seo et al. (2009) 

Chryseobacterium sp. NCY karbazol [16]  Seo et al. (2009) 

Cladosporium sphaerospermum benzo(a)pyrene [50]   Potin et al. (2004) 

Janibacter sp. YY-1 

fenantren, dibenzofuran, 

fluoren, dibenzo-p-

dioxin, antracen 

[16]  Seo et al. (2009) 

Flavobacterium sp. DQ398100 naftalen 
[52]   Abd-elsalam et al. 

(2006) 

Micrococcus sp.  fenantren [53]   Zhang et al. (2011) 

Mycobacterium sp. RJGII-135 
pyren, benzo(a)pyren, 

benz(a)antracen 
[16]  Seo et al. (2009) 

Pasteurella sp. IFA fluoranten [16]  Seo et al. (2009) 

Pseudomonas alcaligenes PA10 fluoranten 
[54]   Hickey et al. 

(2007) 

Pseudomonas putlda P16, BS3701 naftalen. Fenantren [16]  Seo et al. (2009) 
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Pseudomonas putlda CSV86 metyl naftalen [16]  Seo et al. (2009) 

Pseudomonas sp. BT1d 
3-hydroxy-2-

formylbenzothiofene 
[16]  Seo et al. (2009) 

Pseudomonas sp. B4 bifenyl, chlorobyfenyl [16]  Seo et al. (2009) 

Pseudomonas sp. CA10 
karbazol, chlorované 

dibenzo-p-dioxiny 
[16]  Seo et al. (2009) 

Rhodococcus sp.  pyren, fluoranten [16]  Seo et al. (2009) 

Rhodococcus sp. WU-K2R 
naftothiofene, 

benzothiofen 
[16]  Seo et al. (2009) 

Sphingomonas sp. fenantren a fluoranten 
[51]   Herwijnen et al. 

(2003) 

Staphylococcus sp. 
dibenzofuran, dibenzo-

p-dioxin, fluoren 
[55]   Zhang et al. (2006) 

Streptomyces sp. ERI-CPDA-1 naftalen, fenantren 
[56]   Balachandran et 

al. (2012) 

 

 

 

Obrázek 8.: Arthrobacter sp. [36] 

 

 

Obrázek 10.: Pseudomonas putlda [36] 

 

 

 

Obrázek 9.: Janibacter sp. [36] 

 

 

Obrázek 11.: Sphingobium sp. [69] 
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Tabulka č. 2.: Bakteriální kmeny degradující polychlorované bifenyly (PCB) 

Bakteriální kmen Citace 

Achromobacter [20]   Furukawa et al. (2008) 

Arthrobacter chlorophenolicus 

A6  
[59]   Sahoo et al. (2010) 

Burkholderia sp. LB400 [27]  Volesky et al. (2003) 

Burkholderia 

xenovorans LB400 
[60]   Ponce et al. (2011) 

Pseudomonas 

pseudoalcaligenes KF707 
[20]   Furukawa et al. (2008) 

Pseudomonas sp.LB400 [18]  Totetová et al. (1998) 

Pseudomonas sp.P2 [57]   Nováková et al. (2002) 

Rhodococcus erythropolis [58]   Begonja et al. (2007) 

Rhodococcus globerulus P6 [17]   Abraham et al. (2002) 

Rhodococcus ruber [58]   Begonja et al. (2007) 

 

 

Tabulka č. 3.: Bakteriální kmeny degradující perzistentní kovy 

Bakteriální kmen  Sorbovaný kov Citace 

Acidithiobacillus 

ferrooxidans 
Zn [32] Celaya et al. (2000) 

Acidithiobacillus 

ferrooxidans 
Cu [31] Ruiz-Manríquez et al.(1998) 

Acidithiobacillus 

ferrooxidans BY-3 
As [33] Yan et al.(2010) 

Acidithiobacillus 

ferrooxidans 
Cr [34]   Baillet et al. (1998) 

Bacillus coagulans CECT 12 Cr(VI) [39]  Quintelas et al. (2008) 

Bacillus firmus MS-102 Pb, Cu, Zn 
[40]   Salehizadeh and 

Shojaosadati (2003) 

Bacillus licheniformis Cr(VI) [46]   Zhou et al. (2007) 

Bacillus licheniformis R08 Ag [47]   Sun et al. (2013) 

Bacillus megaterium Cr(VI) [42]   Srinath et al. (2002) 

Bacillus megaterium D01 Au [43]   Lin at al. (2011) 
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Bacillus sp.F19 Cu [41]   Yheng et al. (2008) 

Bacillus subtilis Cu [44]   Narasimhulu and Pydi Setty 

Bacillus subtilis Au [45]   Ji at al. (2011) 

Ochrobactrum anthropi 60a Cr [29]  Cheng et al. (2010) 

Ochrobactrum anthropi  Cd, Cu [30]  Ozdemir et al.(2003) 

Pseudomonas aeruginosa 

ASU 6a 
Pb [63]   Kotrba and  Macková (2011) 

Pseudomonas aeruginosa 

PU21 
Pb, Cu [63]   Kotrba and  Macková (2011) 

Sphingomonas paucimobilis Cd [37]   Tangaromsuk at al.(2002) 

Sphingomonas paucimobilis Cr(VI) [38]   Wang et al. (2010) 

Streptomycetes rimosus Zn, Pb [63]   Kotrba and  Macková (2011) 

Rhodococcus sp. CCM 4446 Cd, Cu [68]   Vojtková et al. (2011) 

 

 

 
     

Obrázek 12.: Acidithiobacillus ferrooxidans 

[35] 

 

   

 
 

Obrázek 13.: Bacillus subtilis [69] 

 

 

   

 

Obrázek 14.: Bacillus megaterium [69] 

 

Obrázek 15.: Streptomycetes [69]
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7 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá perzistentními polutanty a jejich úĉinky na ţivotní 

prostředí a moţnostmi odstranění z ekosystémů. 

Perzistentní polutanty jsou velice toxické látky pro ţivotní prostředí a jsou téměř 

všudypřítomné, a proto se klade velký důraz na jejich šetrné a zároveň úĉinné odstranění. 

K degradaci těchto látek z okolí je velmi vhodné vyuţití bakteriálních mikroorganismů, 

z důvodu vysoké úĉinnosti při rozkladu perzistentních organických polutantů snáze 

rozloţitelné formy, je moţná i úplná mineralizace toxických forem. Je také velmi výhodná 

při odstraňování těţkých kovů z ţivotního prostředí. 

Na základě výše uvedených poznatků lze říci, ţe vyuţití bakteriální biomasy je 

velice efektivní, šetrná a zároveň levná metoda dekontaminace ţivotního prostředí 

zamořeného perzistentními polutanty. Je zde ovšem i znaĉná nevýhoda při vyuţití této 

metody v reálném prostředí. V laboratorních podmínkách je snadné zajistit stálost fyzikálně-

chemických podmínek, jako je například pH, salinita, teplota, povětrnostní podmínky nebo 

přítomnost jiných organismů, ovšem reálné prostředí je ovlivněno znaĉnými změnami těchto 

podmínek. 

Dnes je jiţ známo a vyuţíváno mnoho bakteriálních kmenů k degradaci 

perzistentních polutantů, některé z nich jsou uvedeny v přehledných tabulkách. Výĉet 

uplatitelných bakteriálních kmenů však rozhodně není úplný, existuje ještě mnoho kmenů, 

jejichţ metabolické schopnosti nebyly dosud spolehlivě objasněny a nejsou prostudovány 

moţnosti jejich aplikace v ţivotním prostředí. 

Závěrem lze říci, ţe metody vyuţití bakteriálních mikroorganismů při degradaci 

perzistentních polutantů jsou velmi nadějné v oblasti vývoje moderních sanaĉních technik. 
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