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Abstract: 

The work deals with the study of degradation capacities of bacterial strain Rhodococcus sp. CCM 

4446. The rate of biodegradation of selected organic compounds was examined in the laboratories of 

the Institute of Environmental Engineering of VŠB – TU Ostrava on real soil samples drawn from a 

hazardous waste disposal site in Pozďátky, one of the most serious environmental burdens in the 

Vysočina Region. The examined soil samples contained increased contents of organic pollutants and a 

significant impact on the quality of both the soil and ground water was proved due to the leach from 

the dumped waste.  

 

The efficiency of the bacterial strain is compared with other studies published to date; in Rhodococcus 

sp. CCM 4446 a striking effect on faster degradation of all observed low-molecular PAHs, i.e. 

anthracene, fluorene, naphthalene and phenanthrene, was verified.  
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Abstrakt: 

Tato práce je zaměřena na studium degradačních schopností bakteriálního kmene Rhodococcus sp. 

CCM 4446. Rychlost biodegradace vybraných organických látek byla zkoumána v laboratořích 

Institutu environmentálního inženýrství VŠB – TU Ostrava na reálných vzorcích zeminy odebraných 

ze skládky nebezpečného odpadu v Pozďátkách, která byla považována za jednu z nejzávažnějších 

ekologických zátěží v kraji Vysočina. Zkoumané vzorky zeminy obsahovaly zvýšené množství 

organických polutantů a bylo prokázáno výrazné ovlivnění kvality půdy i podzemní vody výluhy 

z uložených odpadů.  

Účinnost bakteriálního kmene je srovnávána s dosud publikovanými studiemi; u kmene Rhodococcus 

sp. CCM 4446 byl prokázán výrazný vliv na urychlení odbourávání u všech sledovaných 

nízkomolekulárních PAHs – anthracenu, fluorenu, naftalenu a fenanthrenu. 
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Úvod 

Rhodococcus je velmi rozšířený bakteriální mikroorganismus v přírodě, jehož výskyt byl prokázán 

v různých typech půd, antropogenních sedimentech, kalech a také ve sladké i slané vodě (Poelarends 

et al. 2000, Finnerty 1992, Warhurst a Fewson 1994). Některé druhy jsou patogenní a způsobují celou 

řadu infekcí a onemocnění rostlin, zvířat i lidí (Fhitri et al. 2012, Weinstock and Brown 2002, Morton 

et al. 2001, Soedarmanto et al. 1998, Prescott 1991). Biotechnologicky významnou vlastností řady 

druhů je schopnost degradovat alifatické a polycyklické uhlovodíky, steroidy, lignin, chlorované 

fenoly, nitrované aromatické sloučeniny, některé pesticidy a polychlorované bifenyly; kmeny jsou 

prakticky využívány pro produkci enzymů, které slouží k biotransformaci celé řady xenobiotik 

a polymerů (Egorova et al. 2011, Grund et al. 1992, Bell et al. 1998, Warhurst a Fewson 1994). Díky 

schopnosti degradovat tak široké spektrum látek se kmen často využívá v bioremediačních procesech 
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a nabývá tak významu především v oblastech moderní environmentální a průmyslové biotechnologie 

(Shao et al. 1995, Ivshina et al. 2013; Kurosawa et al. 2010). 

 

Rhodococcus sp. CCM 4446 byl izolován z půdy kontaminované organickými polutanty a je 

deponován v České sbírce mikroorganismů při Masarykově univerzitě v Brně. U tohoto kmene byla 

již dříve prokázána schopnost degradovat polychlorované bifenyly (Damborský and Koča 1999), 

bakteriální kmen byl studován v souvislosti s fyziologickou schopností produkovat dehalogenázy, 

které štěpí uhlík-halogenovou vazbu v halogenovaných alifatických sloučeninách hydrolytickým 

mechanismem (Poelarends et al. 2000, Zhang et al. 2012). Na Institutu environmentálního inženýrství 

VŠB-TU Ostrava je kmen studován v souvislosti s procesy bioakumulace a biodegradace toxických 

a potenciálně-toxických kovů (Janáková and Vojtková 2012; Vojtková et al. 2012). 

 

Jedná se o chemoorganotrofní aerobní mezofilní bakteriální kmen, jehož optimální teplota růstu se 

pohybuje v rozmezí 25 – 35 °C. Na živném médiu tvoří lesklé kolonie o rozměrech 2 – 4 μm 

v odstínech béžové barvy, které na některých typech růstových médií vyzrávají v granulovité kolonie 

typického růžového odstínu. Bakterie se vyznačují výraznou nepravidelností v morfologii zahrnující 

buňky kulovitého až tyčinkovitého tvaru (obr. 1), které mohou u starších kultur přerůstat ve větvené 

substrátové mycelium (Vojtková et al. 2012, Vojtková and Janáková 2011, Sedláček 2007).  

 

                    
 

Obr. 1: Rhodococcus sp. (Sims 2010, Teague 2007) 

 

Experimentální část 

Experimentální biodegradace vybraných nízkomolekulárních PAHs byla zkoumána v laboratořích 

Institutu environmentálního inženýrství VŠB – TU Ostrava na reálných vzorcích půd odebraných 

z lokality nebezpečné skládky komunálního odpadu, která se nacházela v katastrálním území obce 

Pozďátky. Tato skládka byla vzdálena 3,8 km na jihovýchod od města Třebíč a byla považována za 

jednu z nejzávažnějších ekologických zátěží v kraji Vysočina, neboť bylo prokázáno ovlivnění kvality 

půdy i podzemní vody výluhy z uložených odpadů skládkovými vodami. Ve všech vzorcích půd byly 

zaznamenány zvýšené obsahy PAHs. Pro účely této studie byl sledován obsah anthracenu, fluorenu, 

naftalenu a fenantrenu. 

 

Mineralogické složení vzorků bylo stanoveno v laboratořích Institutu geologického inženýrství VŠB – 

TU Ostrava, měření bylo provedeno pomocí difraktometru URD-6 (Rich. Seifert-FPM, SRN). 

Mineralogické fáze v jednotlivých vzorcích sedimentů uvádí tab. 1. 

 

Tab. 1: Mineralogické fáze v jednotlivých vzorcích sedimentů  

 

vzorek mineralogické složení 

1 křemen, mikroklin, plagioklas, jarosit, amfibol, illit-montmorillonit, biotit 

2 křemen, mikroklin, plagioklas, hematit, magnetit, siderit, biotit, goethit, sádrovec, amfibol 

3 křemen, mikroklin, plagioklas, amfibol, chlorit, biotit, illit-montmorillonit 

4 cordierit, sádrovec, amfibol, jarosit, muskovit, ortoklas, plagioklas, křemen 

5 cordierit, sádrovec, amfibol, jarosit, muskovit, ortoklas, plagioklas, křemen 



Analýza zkoumaných PAHs byla provedena v souladu s normou ČSN EN ISO 17993 (75 7555 Jakost 

vod) metodou HPLC s fluorescenční detekcí po extrakci kapalina-kapalina (Český normalizační 

institut, 2004). 

 

Popis metodiky experimentů  
Vzorky zeminy byly rozváženy po 100 g a byly vloženy do jednolitrových skleněných reaktorů. K nim 

jsme přidali 100 ml bakteriálního roztoku a 500 ml živného média. V průběhu kultivačních prací byla 

používána tato média: tekuté médium M1 (Beef extract broth), tekuté médium M96 (Mineral medium 

with vitamins), tekuté médium M65 (Mineral medium for chemolitotrophic growth H-3). Reaktory 

jsme uzavřeli a pomocí akvarijních čerpadel jsme zajišťovali provzdušňování. Laboratorní experiment 

trval čtyři týdny. Vzorky k analýzám byly odebírány po jednom a čtyřech týdnech.  

 

Výsledky a jejich diskuse 

Výsledky působení kmene po dobu 4 týdnů prokázaly významnou biodegradační aktivitu kmene 

Rhodococcus sp. CCM 4446 při utilizaci sledovaných perzistentních organických polutantů. Tab. 2 

uvádí průměrné hodnoty výsledků u jednotlivých vzorků, graficky je znázorněn průběh 

biodegradačního procesu u vzorků 3 a 5, které obsahují výrazně vyšší průměrné zastoupení 

sledovaných PAHs oproti ostatním vzorkům (obr. 2 a obr. 3).  

 

Tab. 2: Průběh degradace vybraných organických polutantů pomocí bakteriálního kmene 

Rhodococcus sp. (mg/kg půd), průměrné hodnoty experimentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Průběh biodegradace anthracenu, fluorenu, naftalenu a fenanthrenu s využitím bakteriálního 

kmene Rhodococcus sp. v procentech (vzorek 3) 

mg/kg 
anthracen  

vstup    1t        4t 

fluoren 

vstup   1t       4t 

naftalen 

vstup    1t      4t 

fenanthren 

vstup    1t      4t 

vzorek 1  0,50 0,20 0,10 2,00 1,00 0,60 10,8 7,00 3,00 0,70 0,40 0,20 

vzorek 2 0,20 0,20 0,20 0,80 0,80 0,60 4,20 3,00 0,40 0,40 0,40 0,20 

vzorek 3 39,5 30,5 9,00 4,60 3,40 1,20 26,0 15,7 5,80 38,5 28,0 10,5 

vzorek 4 0,90 0,80 0,20 3,80 0,50 0,40 14,2 5,60 2,20 1,40 1,10 0,70 

vzorek 5 6,40 4,80 2,30 1,60 1,00 0,70 9,60 5,20 2,30 6,40 5,40 2,80 



 

 
 

Obr. 3: Průběh biodegradace anthracenu, fluorenu, naftalenu a fenanthrenu s využitím bakteriálního 

kmene Rhodococcus sp. v procentech (vzorek 5) 

 

Pozitivní vliv bakteriálního kmene Rhodococcus sp. na odbourávání PAHs prokázala ve svých 

studiích řada autorů, a to nejen v případě nízkomolekulárních polycyklických aromatických 

uhlovodíků. Jako jeden z mála bakteriálních kmenů je Rhodococcus sp. schopen štěpit aromatické 

uhlovodíky se čtyřmi a více jádry (Song et al. 2011, Zhou et al. 2008, Zhang et al. 2012). Bylo 

prokázáno, že jednotlivé sloučeniny PAHs různých molekulových hmotností se podstatně liší svou 

mobilitou v prostředí, která souvisí se schopností vázat se na půdní organickou hmotu – tato vazba je 

až několikrát pevnější u PAHs s vyšším počtem aromatických jader ve srovnání s jednoduššími PAHs 

(Holoubek 1996).  

 

Rychlost odbourávání jednotlivých polutantů v půdách je také výrazně ovlivněna druhovou diverzitou 

a vitalitou autochtonních mikroorganismů, kdy jednotlivé druhy mohou být v synergickém vztahu 

a spolupodílejí se tak na koexistenci výsledných utilizačních drah či v rámci kompetice podporují 

rychlost přirozené degradace. Konkrétní vliv kmene Rhodococcus na průběh degradace vybraných 

PAHs ve smyslu této studie přináší jen omezený počet publikací, z nichž k srovnatelným patří práce 

Dean-Ross et al. (Dean-Ross et al. 2001). Autorka využívá blíže neidentifikovaný kmen Rhodococcus 

sp. izolovaný z kontaminovaných sedimentů z Grand Calumet River v USA k biodegradaci 

anthracenu, fenanthrenu, pyrenu a fluorenu. K překvapivým výsledkům dospěl také Yu et al. (Yu et al. 

2005), který zkoumal úlohu kmene Rhodococcus sp. jako součásti autochtonního mikrobiálního 

konsorcia ze sedimentů v Číně, kdy uvádí úplnou degradaci fluorenu a fenantrenu již po 4 týdnech 

jeho působení. K této studii je však nutné podotknout, že účinek bakteriální degradace byl zesílen 

utilizační schopností dalších biotechnologicky velmi aktivních kmenů – složek konsorcia, především 

rodem Acinetobacter a Pseudomonas.  

 

Při studiu degradačních schopností byl v experimentech aplikován bakteriální kmen v exponenciální 

fázi růstu a pravidelnou kontrolou průběhu procesu byla opakovaně ověřena dominance tohoto kmene 

v rámci mikroflóry. Biodegradační vliv dalších druhů autochtonní mikroflóry lze ve smyslu této studie 

považovat za zanedbatelný, neboť aktivní utilizační vlastnosti původního konsorcia by se projevily v 

zastoupení sledovaných polutantů u vzorků půd v horizontu měsíců, kdy byly kontrolní vzorky 

odebírány na skládce. Výsledky experimentů naší studie prokázaly výraznou biodegradaci 

sledovaných organických polutantů již v průběhu prvních 4 týdnů působení a dokazují, že bakteriální 

kmen Rhodococcus sp. aktivně urychluje odbourávání sledovaných nízkomolekulárních PAHs 



(anthracenu, fluorenu, naftalenu a fenanthrenu) ve vzorcích skládkových půd, které je schopen kmen 

využívat jako dostupný zdroj uhlíku a energie. 

 

Závěr 

Schopnost bakteriálního kmene Rhodococcus odbourávat různé chemické sloučeniny má velký 

význam v přírodní degradaci i cílené bioremediaci těchto látek. Tento bakteriální kmen může být 

přirozeně přítomen v kontaminovaném prostředí, kde dokáže setrvat i za velmi nepříznivých 

podmínek. Mezi chemické znečišťující látky, které mohou být tímto bakteriálním rodem aktivně 

utilizovány, patří nejen jednoduché uhlovodíky (často využívané jako jediný zdroj uhlíku při izolaci 

tohoto bakteriálního kmene), chlorované uhlovodíky a aromatické uhlovodíky, ale také polycyklické 

aromáty, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB). Dalším příkladem biotechnologicky významných 

vlastností tohoto kmene je schopnost bioakumulace iontů toxických kovů včetně radioaktivních 

(Ivshina et al. 2002, Tomioka et al. 1992). Pozoruhodná schopnost zástupců rodu Rhodococcus 

degradovat mnohé sloučeniny, produkovat povrchově aktivní látky a adaptovat se na stoupající 

kontaminaci životního prostředí, předurčuje tyto bakteriální kmeny pro využití v procesech 

bioremediace kontaminovaných lokalit. 

 

Rhodococcus sp. CCM 4446 prokázal zajímavé fyziologické schopnosti a jeví se jako vhodně zvolený 

bakteriální kmen, který je schopen dekontaminovat půdní vzorky s velmi vysokou účinností. 

Fyziologické biodegradační schopnosti tohoto bakteriálního kmene lze ještě zvýšit adaptací na 

podmínky kontaminovaných vzorků, případně prodloužením biodegradační doby nebo použitím 

v rámci modifikovaných (směsných) bakteriálních kultur.  
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