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Abstract: Influence of growth conditions on production of exopolymeric substances 

and cell adhesion of bacteria Rhodococcus erythropolis. Cell adhesion is the first step 

in surface colonization. The biofilm formation brings to microorganisms a variety of 

benefits, e. g. increased resistence to limiting factors. The major components of biofilm 

are exopolymeric substances (EPS). EPS play important role in cell aggregation, 

adhesion, biofilm formation and protection of cells in hostile environment. In addition 

EPS stuctures are usefull for cells because they are capable to concentrate nutrients 

from aquatic environment. Members of genus Rhodococcus have a wide biodegradation 

ability, unique cell walls and suitable biotechnological properties. The biofilm 

population of R. erythropolis can be used in industry, above all for biotransformation 

and biodegradation of many organic compounds. In this work we investigated the effect 

of different conditions (temperature, C-source) on production and composition of EPS 

and cell adhesion. It was found that in presence of toxic substratum cells produce an 

increased amount of EPS and also display higher adhesion ability. 
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ÚVOD 

 

Adheze buněk je prvním krokem při vytváření biofilmu. Růst v biofilmu 

poskytuje mikroorganismům řadu výhod, např. zvýšenou odolnost k inhibičním 

faktorům. Podstatnou složkou biofilmu jsou extracelulární polymerní látky 

(EPS). Produkce EPS souvisí s mnoha důležitými ději v chování buněk a 

biofilmů (Beer, Stoodley 2006). EPS hrají klíčovou roli při formování a ve 

struktuře granulí aktivovaných kalů i biofilmů, představují 50 – 90 % 

organického uhlíku v biofilmech a jsou považovány za primární materiál matrix 

biofilmu (Nielsen et al. 1997), která drží mikroorganismy v biofilmu 

pohromadě a je zodpovědná za adhezi k danému povrchu. Tvorba EPS také 

pomáhá buňkám rostoucím ve formě biofilmu se získáváním nutričních látek 

tím, že struktura EPS je schopná koncentrovat živiny z vody (Flemming, 

Wingender 2001). 

 



272 

METODIKA 

 

Zkoumaným mikroorganismem byl Rhodococcus erythropolis CCM 

2595. Bylo zjištěno, že tato bakterie disponuje širokým biodegradačním 

potenciálem zahrnujícím i aromatické látky, např. fenol (Martínková et al. 

2009). Kultivace probíhala v minimálním médiu s fenolem jako zdrojem uhlíku 

a energie, o koncentraci 0,3 g/l a 0,7 g/l, nebo sukcinátem o koncentraci 10 g/l, 

v třepaných baňkách za různých teplotních podmínek (15, 20, 30 °C). Vzorky 

pro stanovení obsahu EPS byly odebírány v exponenciální a ve stacionární fázi 

růstu. Po ukončení kultivace bylo 50 ml média odstředěno a supernatant byl 

použit pro stanovení volných a vázaných (získaných extrakcí pomocí EDTA) 

extracelulárních polymerních látek, které tvořila sacharidická a proteinová 

složka. Pro stanovení sacharidické složky byla použita fenol-sírová metoda a 

proteiny byly stanoveny metodou podle Bradfordové. Za stejných kultivačních 

podmínek probíhaly i testy adheze na silikon, které byly vyhodnoceny analýzou 

obrazu. 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

Ze získaných dat vyplývá (tab. 1), že tvorba EPS má těsnou souvislost s 

přítomností toxického substrátu. Nejnižší je tvorba EPS při kultivaci na 

netoxickém substrátu pro daný mikroorganizmus, tedy na sukcinátu. Fenol jako 

potenciálně toxický substrát zvyšuje produkci EPS, zejména sacharidové 

složky. To se výrazně projeví při jeho koncentraci 0,7 g/l, ale je to prokazatelné 

i při relativně netoxické koncentraci 0,3 g/l. EPS jsou ve většině případů 

produkovány ve vázané podobě, přičemž u proteinové složky se jedná téměř o 

výhradní formu. Při toxické koncentraci substrátu proteiny tvoří převážnou část 

vázaných EPS. Produkce DNA do EPS nebyla detekována. 

 
Tab. 1:  Hodnoty volných a vázaných složek EPS 

 

C-zdroj Teplota 
Proteiny mg/gsušiny Sacharidy mg/gsušiny 

"Volné" "Vázané" "Volné" "Vázané" 

sukcinát 10 g/l 

15 °C     0,0   10,0     9,2   16,6 

20 °C    0,0   15,2   26,3   17,4 

30 °C   35,3   28,0   15,0   25,6 

fenol 0,3 g/l 

15 °C 176,5     0,0   33,3   59,4 

20 °C     0,0     0,0   27,1   79,4 

30 °C     0,0 162,6   76,1 120,7 

fenol 0,7 g/l 

15 °C     0,0     0,0 106,6 184,4 

20 °C    0,0 180,6   67,1   78,1 

30 °C    0,0 171,6   42,4   67,9 
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Podle testů adheze (obr. 1) nastává nejvyšší míra osídlení při kultivaci na 

fenolu o koncentraci 0,7 g/l při 15 °C, téměř 20 % povrchu materiálu, a při 

kultivaci s použitou koncentrací fenolu 0,3 g/l také při 15 °C. Při použití 

sukcinátu, jednoduchého C-zdroje, dochází k mnohem nižší adhezi (pod 9 % 

osídlené plochy). Ukazuje se tak, že nejméně vhodné podmínky, které negativně 

působí na rychlost růstu (nízká teplota, přítomnost vysoké koncentrace fenolu), 

stimulují adhezivní schopnosti zkoumané bakterie, zatímco při použití C-zdroje 

vhodného pro růst je adheze nízká. 
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Obr. 1:  Míra osídlení při testech adheze 

 

 

ZÁVĚR 

 

Bylo zjištěno, že největší vliv na produkci extracelulárních polymerních 

látek má substrát, respektive toxicita daného substrátu. Potvrdilo se, že v 

případě, kdy je substrát pro mikroorganizmus toxický, brání se zvýšenou 

tvorbou EPS, které fungují pravděpodobně jako difuzní bariéra bránící 

pronikání toxické molekuly do buňky. Zároveň za těchto podmínek dochází 

také k nejvyšší adhezi a zvýšená produkce EPS se tak pravděpodobně podílí i na 

větších adhezivních schopnostech buněk. Těchto poznatků může být využito při 

konstrukci biofilmových katalyzátorů využitelných v environmentální 

biotechnologii. 
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