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Abstract: Structure and diversity of cultivable portion of bacterial community in 

heavy-metal-contaminated soil. The cultivable bacteria isolated from a heavy-metal-

contaminated soil were analysed. Two different cultivation media were used for 

isolation of bacteria. A total of 100 isolates grown either on rich (Nutrient agar No. 2) 

or soil-extract agar medium were analysed. 42 isolates grown on rich medium were 

assigned to 20 bacterial species belonging to two broad taxonomic groups, Firmicutes 

and Proteobacteria whereas 58 bacteria grown on soil-extract agar medium were 

assigned to 49 species belonging to four taxonomic groups, Actinobacteria, 

Bacteroidetes, Firmicutes and Proteobacteria. In addition, 18 isolates were identified 

as until now uncultured bacteria. Higher level of diversity showed culture grown on 

soil-extract agar medium in compare to culture obtained from rich medium. Twenty-

three isolates carried czcA- and/or nccA-like heavy-metal-resistance determinants. 
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ÚVOD 

 

Mikrobiálne spoločenstvá sa v poslednej dobe čoraz častejšie využívajú 

na posúdenie vplyvov antropogénnych stresov na prírodné prostredie. K 

významným antropogénnym stresorom v prírodnom prostredí patria ťažké 

kovy, predovšetkým pre ich dlhodobé pretrvávanie v prostredí a schopnosti 

meniť štruktúru, diverzitu a funkciu ekosystémov. Hoci je pôda známa vysokou 

mierou diverzity mikroorganizmov, jej dlhodobé znečistenie ťažkými kovmi 

môže viesť v dôsledku prírodnej selekcie k vyselektovaniu mikrobiálnych 

spoločenstiev tolerantných voči ťažkým kovom (Kandeler et al. 2000; Becker et 

al. 2006). Na druhej strane, okamžitý účinok ťažkých kovov môže spôsobiť 

posun v zložení mikrobiálnych spoločenstiev smerom k tolerantnejším alebo 

rezistentnejším mikrobiálnym populáciám (Ranjard et al. 2000; Sandaa et al. 

2001). Štúdiu vplyvu ťažkých kovov na štruktúru bakteriálnych spoločenstiev 

sa venuje pomerne veľká pozornosť a doteraz bolo izolovaných relatívne veľa 

bakteriálnych izolátov z prostredia znečisteného rôznymi ťažkými kovmi, u 
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ktorých boli detailne študované dráhy zúčastňujúce sa detoxikácie polutantov. 

Systémy zabezpečujúce rezistenciu voči ťažkým kovom sú známe tak u Gram 

negatívnych, operón czc z Cupriavidus metallidurans CH34 (Mergeay et al. 

2003) a ncc z Achromobacter xylosoxidans 31A (Schmidt, Schlegel 1994), ako 

aj Gram pozitívnych baktérií, operón cad zo zástupcov Bacillus a 

Staphylococcus (Silver, Phung 1996). U obidvoch týchto bakteriálnych skupín 

sú známe operóny ars z Escherichia coli (Mobley et al. 1983; Saltikov, Olson 

2002) a z kmeňov Staphylococcus (Ji, Silver 1992; Rosenstein et al. 1992) a 

operón mer z populácií Escherichia coli (Nascimento, Chartone-Souza 2003) a 

Bacillus (Bogdanova et al. 1998). Známy je aj lokus smt z cyanobaktérie 

Synechococcus PCC 7942 (Erbe et al. 1995). 

 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Vzorky pôdy boli odoberané 10 cm od povrchu z poľa 1 m od skládky 

odpadu ťažkých kovov neďaleko Seredi. Vzorka pôdy obsahovala vysoké 

koncentrácie niklu (2 109 mg/kg), kobaltu (355 mg/kg) a zinku (177 mg/kg), 

nižšie koncentrácie železa (35,75 mg/kg) a medi (32,2 mg/kg) a stopové 

množstvo kadmia (< 0,25 mg/kg). Obsah ťažkých kovov v pôdnej vzorke bol 

meraný atómovou absorpčnou spektrometriou (Perkin-Elmer, USA). 

Suspenzia baktérií bola pripravená zmiešaním 10 g pôdy s 90 ml 0,85 % 

(w/v) fosfátového pufru v Erlenmayerovej banke a inkubovaná za trepania  

(90 rpm) 2 h pri 30 °C. 

Baktérie boli izolované z bakteriálnej suspenzie po príslušnom nariedení 

(10
-1 

– 10
-6

) a naočkovaní buď na Živný agar č. 2 – bohaté médium (Biomark, 

India) alebo agarové médium s pôdnym extraktom – chudobné médium 

(Hamaki et al. 2005). Platne boli inkubované za aeróbnych podmienok buď 24 – 

48 h alebo 1 – 2 týždne pri 30 °C. Samostatne rastúce kolónie boli náhodne 

vybrané pre ďalšiu analýzu. 

Priebeh rastu jednotlivých izolátov bol monitorovaný meraním optickej 

denzity pri 420 nm použitím spektrofotometra Spekol 11 (Carl Zeiss Jena, 

Nemecko). 

DNA z bakteriálnych izolátov bola izolovaná pomocou komerčného kitu 

DNeasy (Qiagen, Hilden, Nemecko) a slúžila ako templát pre PCR buď s 

univerzálnymi eubakteriálnymi primermi pre gén 16S rRNA (16S rDNA) alebo 

s nešpecifickými degenerovanými primermi pre gény czcA a nccA (tab. 1). 

Produkty PCR boli následne sekvenované použitím analyzátora DNA ABI 3130 

XL (Applied Biosystems, USA). Tieto sekvencie sú uložené v databáze 

GenBank s evidenčnými číslami od GU935266 do GU935334 (Karelová et al., 

in press). 

Bakteriálne izoláty boli identifikované na základe fylogenetickej analýzy 

génov pre 16S rRNA (16S rDNA) s použitím nukleotídových databáz (NCBI – 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi, EMBL – http://www.ebi.ac.uk). 
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Diverzita bakteriálneho spoločenstva bola odhadnutá na základe počtov a 

frekvencie výskytu bakteriálnych druhov (Harichová et al. 2006) izolovaných z 

pôdy znečistenej ťažkými kovmi. 
 

 

Tab. 1: Použité primery 

 

Próby Sekvencie Opis
a
 

27F 5’ AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3’ Univerzálne primery pre 16S 

rDNA, poloha 8-27 a 704-685 v 

číselnom systéme Escherichia 

coli K12 [NC_000913] (Lane 

1991) 

685R 5’ TCTACGCATTTCACCGCTAC 3’ 

1226czcAF 
5’ GACTTCGGCATCATC (A,G) 

TCGA (T,C) GG 3’ 

Degenerované primery pre 

czcA, poloha 1204-1226 a 

2047-2026 na plazmide pMOL 

30 v číselnom systéme 

Cupriavidus metallidurans 

CH34 [NC_006466], táto práca 

2026czcAR 
5’ CGTTGAA (G,C) CGCA (G,A) 

CTGGATCGG 3’ 

2555nccAF 
5’ AGCCG (C,G) GA (C,G) 

AACGGCAAGCG 3’ 

Degenerované primery pre 

nccA, poloha 2536-2555 a 

3136-3177 na plazmide p9 v 

číselnom systéme 

Achromobacter xylosoxidans 

31A [L31363], táto práca 

3117nccAR 
5’ CCGATCACCACCGT (T,C) 

GCCAG 3’ 

a
 Čísla v hranatých zátvorkách sú evidenčné čísla v databáze GenBank. 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Ťažké kovy dlhodobo pretrvávajú v prostredí a majú schopnosť meniť 

štruktúru, diverzitu a funkciu ekosystémov. O štruktúre kultivovateľných 

baktérií izolovaných z pôdy znečistenej niklom, kobaltom a zinkom a čiastočne 

aj železom, meďou a kadmiom existujú len obmedzené informácie alebo 

dokonca úplne chýbajú. Z tohto dôvodu sme uskutočnili fylogenetickú analýzu 

bakteriálnych izolátov s cieľom určiť štruktúru kultivovateľnej zložky 

bakteriálneho spoločenstva s použitím čiastočných sekvencií génov 16S rRNA 

(16S rDNA). Pokúsili sme sa tiež o izoláciu nových, doteraz 

nekultivovateľných baktérií nesúcich neznáme determinanty rezistencie voči 

toxickým kovom. 

Na izoláciu baktérií z pôdy znečistenej ťažkými kovmi bolo použité 

jednak bohaté (BM) a jednak chudobné (CHM) médium s prídavkom 

sledovaných ťažkých kovov. Všetky izoláty z obidvoch použitých médií boli 

schopné rásť a prežívať opakované kultivácie v prítomnosti týchto kovov. 
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Priebeh rastu všetkých izolátov v prítomnosti kovov v tekutom CHM bol veľmi 

podobný (graf 1, 2). 100 samostatne rastúcich kolónií buď na BM alebo CHM 

médiu bolo podrobených fylogenetickej analýze s použitím čiastočných 

sekvencií génov 16S rRNA (16S rDNA), na základe ktorej boli izoláty 

zatriedené k príslušným bakteriálnym druhom, resp. rodom (Karelová et al., in 

press). Izoláty vyrastené na obidvoch kultivačných pôdach boli zatriedené k 69 

bakteriálnym druhom patriacich 45 rodom, pričom 42 izolátov rastúcich na BM 

bolo zatriedených k 20 druhom patriacich 12 rodom a 58 izolátov rastúcich na 

CHM bolo zatriedených k 49 druhom patriacich 33 rodom. Medzi 

identifikovanými izolátmi boli aj zástupcovia doteraz nekultivovateľných 

baktérií, z ktorých väčšina bola nájdená na CHM (tab. 2). 

Zatiaľ čo baktérie rastúce na BM boli zatriedené len do dvoch veľkých 

taxonomických skupín, Firmicutes a Proteobacteria, tak baktérie rastúce na 

CHM boli zatriedené do štyroch veľkých taxonomických skupín, 

Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, and Proteobacteria (graf 3, 4, tab. 

2). Zaujímavé bolo zistenie, že všetky identifikované bakteriálne izoláty 

patriace do veľkých taxonomických skupín Actinobacteria a Bacteroidetes boli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Rast Uncultured gamma proteobacterium clone C-CU62 v tekutom chudobnom 

médiu bez pridania ťažkých kovov (K) a s prídavkom vybraných ťažkých 

kovov (Co = 355 mg.ml
-1

, Cd = 50 mg.ml
-1

, Ni = 2,109 mg.ml
-1

) 
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Graf 2: Rast Pseudomonas jessenii, kmeň PS06 v tekutom chudobnom médiu bez 

pridania ťažkých kovov (K) a s prídavkom vybraných ťažkých kovov (Co = 

355 mg.ml
-1

, Cd = 50 mg.ml
-1

, Ni = 2,109 mg.ml
-1

) 

 

nájdené len na CHM. Zatiaľ čo na BM prevládali zástupcovia taxonomickej 

skupiny Proteobacteria a v rámci nej dominovala podskupina -Proteobacteria, 

tak na CHM mali dominantné postavenie zástupcovia - and -Proteobacteria a 

taxonomickej skupiny Actinobacteria (graf 3, 4, tab. 2). Štruktúra 

kultivovateľnej zložky bakteriálneho spoločenstva s dominanciou 

Proteobacteria a v rámci nej s dominanciou podskupiny -Proteobacteria nie je 

prekvapujúca. Nízky výskyt zástupcov - a -Proteobacteria a absenciu 

zástupcov -Proteobacteria možno považovať za bežný fenomén pozorovaný 

pri kultivačných technikách. Dôvodom je pravdepodobne vo všeobecnosti 

pomalý rast zástupcov týchto taxonomických skupín (Mitsui et al. 1997) alebo 

majú špecifické fyziologické požiadavky, kvôli ktorým môžu stratiť schopnosť 

rastu počas opakovanej kultivácie (Ellis et al. 2003). 

Zistené rozdiely v štruktúre medzi bakteriálnymi kultúrami rastúcimi na 

bohatom a chudobnom médiu boli ešte viac zvýraznené nájdenými rozdielmi v 

diverzite medzi týmito kultúrami. Vypočítané indexy diverzity naznačili, že 

kultúra rastúca na CHM bola menej vyvážená a vyrovnaná ale s vyššou 

divergenciou druhov v porovnaní s kultúrou rastúcou na BM (tab. 3). 

Bakteriálne spoločenstvo izolované ako celok z obidvoch kultivačných médií sa 

vyznačovalo vyššou mierou diverzity v porovnaní s kultúrami rastúcimi na 
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Tab. 2:  Druhové zastúpenie kultivovateľnej zložky bakteriálneho spoločenstva v pôde 

znečistenej ťažkými kovmi vyrastené na dvoch typoch kultivačných médií 

 

Typ kul-

tivačného 

média 

Taxonomická 

skupina 
Bakteriálny druha 

Bohaté 

medium 

(Živný 

agar č. 2) 

Firmicutes 
Bacillus licheniformis, B. pumilus, kmeň BPT-18, 

Staphylococcus epidermidis, kmeň RP62A 

Proteobacteria 

 

Agrobacterium tumefaciens, kmeň A2P3, Ochrobactrum 

anthropi, kmeň LMG 3331T, Sphingomonas paucimobilis, kmeň 

20006FA 

 Burkholderia cepacia, kmeň AN 2.9 

 

Acinetobacter baumanii, kmeň N2S4, A. rhizosphaerae, kmeň 

BIHB 723, Aeromonas salmonicida ssp. masoucida, kmeň Fin 3, 

A. sobria, kmeň NCIMB 12065, Moraxella caprae, M. lacunata, 

M. lincolnii, kmeň CCUG 9405T, Psedomonas alcaligenes, P. 

fluorescens, izolát TC222, P. jessenii, kmeň PS06, P. luteola, 

kmeň ATCC 43330, Psychrobacter immobilis, kmeň DSM 

7229T, Uncultured gamma proteobacterium clone C-CU62 

Chudobné 

médium 

(Agarové 

médium 

s pôdnym 

extrak-

tom) 

Actinobacteria 

Actinomycetales bacterium HPA19, Arthrobacter sp. 1663, 

Arthrobacter sp. ZY007, Glycomyces algeriensis, G. illinoisen-

sis, Glycomyces sp. IM-0594, Pseudonocardia halophobica, 

kmeň IMSNU 21327T, Streptomyces sp. LS12, Streptomyces sp. 

M1019, Uncultured bacterium clone AKAU3875, Uncultured 

bacterium clone CZ51F07, Uncultured bacterium clone 

CZ52H03, Uncultured bacterium clone FFCH10433 

Bacteroidetes 

Haloanella gallinarum kmeň 020-3.3-CV-A-02, 

Sphingobacterium sp. P-17, Uncultured bacterium clone 

17RHF23, Bacterium EK-I70, Uncultured Bacteroidetes 

bacterium clone JL-ETNP-Z65, Uncultured Chryseobacterium 

sp. clone ChsS5, Unidentified Bacteroidetes bacterium 

Firmicutes 

Bacillus cereus kmeň IBL01058, B. fusiformis kmeň SW-B9, B. 

niabensis izolát BRL02-13, Bacillus sp., kmeň LMG-19415, 

Carnobacterium sp. H126a, Lysinibacillus fusiformis kmeň X-

25, Staphylococcus sp. Ver2, Uncultured bacterium clone 

SBK_d10_1_1, Uncultured bacterium clone THM-4 

Proteobacteria 

 Sphingomonas sp. 47, Sphingomonas sp. SMCC B0618 

 

Beta proteobacterium 8c-1, Duganella violaceusniger, izolát 

CP177-4, Oxalobacteraceae bacterium EK-I61, Uncultured beta 

proteobacterium clone Cl-13-TB4-II, Uncultured organism clone 

M8907D07, Variovorax sp. VC-YC6672, V. paradoxus kmeň 

A11, Variovorax sp. izolát PBD-H1 

 

Uncultured Acinetobacter sp. clone 2P-4-1-C01, Pseudomonas 

sp. P97.26, Pseudomonas sp. STM 368, kmeň STM 368, 

Pseudomonas sp. EK-I64, Unidentified bacterium 
 

a Baktérie boli identifikované pomocou fylogenetickej analýzy priradením bakteriálnej 16S rRNA 

(16S rDNA) k najpríbuznejším druhom v databáze GenBank (Karelová et al., in press). 
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jednotlivých médiách, pričom ale frekvencia rozdelenia druhov v tejto 

kompletnej bakteriálnej kultúre sa vyznačovala vyššou mierou diverzity v 

porovnaní s kultúrou získanou z BM, ale nižšou mierou diverzity v porovnaní s 

kultúrou získanou z CHM. Tieto výsledky naznačili dôležitosť výberu 

kultivačného média pre zistenie štruktúry a diverzity kultivovateľnej zložky 

bakteriálneho spoločenstva. Táto skutočnosť bola zdôraznená hlavne 

signifikantnými rozdielmi medzi nájdenými bakteriálnymi izolátmi na obidvoch 

médiách a ich zatriedením do veľkých taxonomických skupín. Je evidentné, že 

CHM vytvára vhodnejšie podmienky pre rast širšej škály prírodných 

bakteriálnych izolátov ako BM, čo naznačuje, že CHM v porovnaní s BM 

ponúka podmienky, ktoré sa viac podobajú prírodnej vzorke. Okrem tejto 

skutočnosti výsledky tiež naznačili, že použitie rôznych kultivačných médií 

poskytuje ucelenejší obraz o štruktúre a diverzite kultivovateľnej zložky 

mikrobiálnych spoločenstiev hlavne z toho dôvodu, že takýto prístup umožňuje 

kultiváciu baktérií s rôznymi nárokmi na rast, čím sa zvyšuje šanca izolovať 

širšie spektrum prírodných baktérií ako použitie jednotlivých médií. Avšak 

použitie nutrične chudobných médií sa ukazuje ako zvlášť dôležitá skutočnosť 

pre kultiváciu a izoláciu doteraz nekultivovateľných mikroorganizmov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3:  Priemerná relatívna abundancia hlavných taxonomických skupín (n = 100) v 

pôde znečistenej ťažkými kovmi rastúcich buď na bohatom (BM) alebo 

chudobnom (CHM) médiu. CKB znázorňujú celkové kultivovateľné baktérie. 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Priemerná relatívna abundancia Proteobacteria bakteriálnych izolátov (n = 100) 

v pôde znečistenej ťažkými kovmi rastúcich buď na bohatom (BM) alebo 

chudobnom (CHM) médiu. CKB znázorňujú celkové kultivovateľné baktérie. 

 

 

 

Konvenčné kultivačné médiá sú nutrične bohaté a ich použitie pre kultiváciu a 

izoláciu mikroorganizmov z prírodných vzoriek znamená, že väčšina 

mikroorganizmov zostáva naďalej nekultivovateľných. 

Zo vzorky pôdy bolo 68 zo 100 izolovaných baktérií zatriedených k 

známym druhom, resp. rodom a 18 izolátov bolo identifikovaných ako doteraz 

nekultivovateľné baktérie so sekvenčnou podobnosťou v rozsahu 79 – 99 %. 

Doteraz nekultivovateľné ako i kultivovateľné bakteriálne izoláty s nízkou 

podobnosťou k ich najpríbuznejším druhom, resp. rodom boli považované za 

izoláty patriace k novým druhom, resp. rodom (32 %) (Karelová et al., in press) 

(tab. 2). Podobne, Joseph et al. (2003) zistili, že 27 % izolovaných 

mikroorganizmov na nutrične chudobnom médiu bolo zatriedených k 20 doteraz 

neznámym bakteriálnym rodinám. Väčšina izolátov považovaných za nové 

druhy, resp. rody boli zatriedené do skupiny Actinobacteria (9), Bacteroidetes 

(8), - a -Proteobacteria (po 5), Firmicutes (3) a do podskupiny  

-Proteobacteria (2). Doteraz nekultivovateľné izoláty boli zatriedené do 

skupiny Bacteroidetes (6), Actinobacteria (4), - a -Proteobacteria (po 3), 

Firmicutes (2) a ani jeden z izolátov nebol zatriedený do podskupiny -

Proteobacteria (tab. 2). 
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Tab. 3:  Diverzita kultivovateľnej zložky bakteriálneho spoločenstva v pôde znečistenej 

ťažkými kovmi 

 

B
a
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te
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á

ln
e 

iz
o

lá
ty

 

P
o

če
t 
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to
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P
o

če
t 

d
ru

h
o

v
f  

S
im

p
so

n
g
 

S
h

a
n

n
o

n
h
 

V
y

v
á

že
n

o
sť

i  

V
y

ro
v

n
a

n
o

sť
j  

CKB
a
 100 44 69 0,98 4,04 0,95 0,82 

BM
b
 42 71 20 0,92 2,74 0,91 0,77 

CHM
c
 58 24 49 0,97 3,80 0,98 0,92 

 

a Bakteriálne izoláty rastúce buď na bohatom alebo chudobnom médiu. 
b Bakteriálne izoláty rastúce na bohatom médiu. 
c Bakteriálne izoláty rastúce na chudobnom médiu. 
d Počet bakteriálnych izolátov. 
e Percento izolátov vyskytujúcich sa najmenej dva krát v bakteriálnom spoločenstve. 
f Počet rôznych druhov. 
g Simpsonov index diverzity. 
h Shannon-Weinerov index diverzity. 
i Vyváženosť vyjadruje pomer vypočítanej diverzity (H) k maximálnej diverzite v rámci vzorky, 

pričom maximálna diverzita sa rovná 1. 
j Vyrovnanosť bola vypočítaná podľa Shannon-Weinerovej funkcie diverzity. 

 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že všetky izoláty boli schopné rásť v 

prítomnosti sledovaných ťažkých kovov, sledovali sme aj prítomnosť génov 

czcA a nccA kódujúcich determinanty rezistencie voči týmto kovom v 

bakteriálnych izolátoch. Z celkového počtu 100 izolovaných baktérií bola 

potvrdená prítomnosť sledovaných génov len u 23 izolátov (tab. 4). Častejšie sa 

vyskytoval gén nccA, ktorý bol prítomný samostatne v 11 izolátoch v porovnaní 

s génom czcA, ktorý bol nájdený samostatne len v 4 baktériách. Obidva gény 

boli súčasne identifikované v 8 bakteriálnych izolátoch. Izoláty nesúce gény 

rezistencie rástli tak na bohatom (13 izolátov) ako aj chudobnom (10 jedincov) 

médiu. Rozdelenie génov rezistencie voči ťažkým kovom varírovalo v rámci 

taxonomických skupín, resp. bakteriálnych druhov, pričom tieto gény boli 

nájdené hlavne u zástupcov Proteobacteria (Karelová et al., in press). 

Skutočnosť, že len v 23 analyzovaných baktériách bola potvrdená prítomnosť 

aspoň jedného z dvoch sledovaných génov rezistencie môže byť čiastočne 

vysvetlená použitím degenerovaných primerov, ktoré boli navrhnuté len pre 

konzervované fragmenty génov Gram-negatívnych baktérií. Preto nie je 

prekvapujúce, že sledované gény boli prítomné hlavne v bakteriálnych druhoch 

patriacich do - a -Proteobacteria, predovšetkým u zástupcov Pseudomonas a 

že prítomnosť týchto determinantov rezistencie nebola potvrdená u väčšiny 

Gram-pozitívnych baktérií (tab. 4). 
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Tab. 4:  Prítomnosť determinantov rezistencie voči ťažkým kovom v bakteriálnych 

izolátoch 

 

Bakteriálny druh 
Kultivačné 

médium 

PCR produktya 

czcAb nccAc 

Uncultured gamma proteobacterium clone C-CU62 BM + + 

Pseudomonas jessenii, strain PS06 BM + + 

Bacillus pumilus, strain BPT-18 BM + - 

Bacillus pumilus, strain BPT-18 BM + + 

Bacillus pumilus, strain BPT-18 BM - + 

Bacillus pumilus, strain BPT-18 BM + + 

Acinetobacter rhizosphaerae, strain BIHB 723 BM + + 

Pseudomonas luteola, strain ATCC 43330 BM + - 

Staphylococcus epidermidis, strain RP62A BM - + 

Acinetobacter baumanii, strain N2S4 BM + + 

Acinetobacter baumanii, strain N2S4 BM + + 

Burkholderia cepacia, strain AN 2.9 BM + + 

Burkholderia cepacia, strain AN 2.9 BM - + 

Arthrobacter sp. 1663 CHM - + 

Arthrobacter sp. 1663 CHM - + 

Duganella violaceusniger, isolate CP177-4 CHM - + 

Sphingobacterium sp. P-17 CHM - + 

Pseudomonas sp. P97.26 CHM - + 

Pseudomonas sp. STM 368, strain STM 368 CHM - + 

Oxalobacteraceae bacterium EK-I61 CHM - + 

Pseudomonas sp. EK-I64 CHM - + 

Variovorax paradoxus strain A11 [AM882682] CHM + - 

Variovorax paradoxus strain A11 [AM882682] CHM + - 

 

a Prítomnosť produktov PCR predpokladanej veľkosti pre gény czcA a nccA. 
b Izolovaná DNA z Cupriavidus metallidurans CH34 [NC_006466] bola použitá ako templát pre 

PCR s použitím nešpecifických degenerovaných primerov pre gén czcA. 
c Izolovaná DNA z Cupriavidus metallidurans CH34 [NC_006466] bola použitá ako templát pre 

PCR s použitím nešpecifických degenerovaných primerov pre gén nccA. Všetky izoláty boli 

testované pomocou analýzy PCR na zistenie prítomnosti génov czcA a nccA. 

BM – Bakteriálne izoláty rastúce na bohatom médiu. 

CHM – Bakteriálne izoláty rastúce na chudobnom médiu. 

V tabuľke sú uvedené len kmene nesúce gény rezistencie voči ťažkým kovom. (+) prítomnosť 

alebo (-) neprítomnosť hľadaného determinanta rezistencie voči ťažkým kovom. 
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Vzhľadom na skutočnosť, že doteraz nebol známy vplyv niklu, kobaltu a 

zinku a čiastočne ani železa, medi a kadmia na väčšinu nami identifikovaných 

izolátov, naše výsledky poskytujú nové informácie o bakteriálnom zastúpení v 

prostredí znečistenom ťažkými kovmi. Keďže všetky bakteriálne izoláty nesúce 

niektorý z génov rezistencie voči ťažkým kovom boli kultivovateľné, môžu 

nájsť potenciálne praktické využitie v oblasti aplikovanej mikrobiológie, napr. 

pri odstraňovaní ťažkých kovov z prostredia. 

 

 

ZÁVER 

 

Pôda predstavuje obrovský rezervoár rôznych skupín mikroorganizmov, 

baktérie nevynímajúc, pričom sa doteraz nepodarilo kultivovať ani len 1 % z 

celkovo sa vyskytujúcich baktérií v tomto prostredí. Okrem toho, o štruktúre 

kultivovateľných baktérií izolovaných z pôdy znečistenej rôznymi polutantmi 

existujú len obmedzené informácie alebo dokonca úplne chýbajú. Z tohto 

dôvodu je veľmi dôležité venovať pozornosť izolácii nových, doteraz 

nekultivovateľných bakteriálnych druhov nesúcich často nové gény kódujúce 

neobvyklé formy svojich produktov. Tieto nové bakteriálne izoláty môžu nájsť 

potenciálne využitie v rôznych oblastiach aplikovanej mikrobiológie a to či už 

pri produkcii biologicky aktívnych látok, bioremediačných procesoch ako i 

mnohých ďalších, v ktorých je účasť mikroorganizmov alebo ich produktov 

neodmysliteľnou súčasťou biotechnologických procesov. 
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