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Environmentálne biotechnológie a 
mikroorganizmy

• aplikácia akýchkoľvek biotechnológií do rôznych 
procesov prebiehajúcich v prostredí – prírodnom 
či antropogénnom (poľnohospodárstvo -
biohnojivá, biopesticídy, remediácie, banský 
priemysel, biopalivá, ochrana stavieb a i.)

• využívanie predovšetkým mikrobiálnych 
procesov prirodzene prebiehajúcich v prírode v 
prospech človeka

• aplikácia mikroorganizmov – baktérie, archeóny, 
mikroskopické huby

• aplikácia vyšších rastlín – fytoremediácie, 
fytomining



Environmentálna mikrobiológia

• mikrobiálna ekológia a environmentálna 
mikrobiológia → interakcie mikroorganizmov v 
prostredí – vzájomné + s akýmikoľvek zložkami 
prostredia (vzduch, voda, pôda, sedimenty, 
odpady...)

• rozdiel – environmentálna mikrobiológia ako 
aplikovaná vedná disciplína si kladie otázku: 
Ako možno využiť mikrobiálne procesy 
prebiehajúce v prostredí v prospech 
ľudstva?



Záujmové oblasti environmentálnej 
mikrobiológie

• aeromikrobiológia
detekcia mikrobiálnych patogénov a iných skupín 
mikroorganizmov v aerosóloch, prežívanie v 
ovzduší, prenos vzduchom

• pôdna mikrobiológia a poľnohospodárstvo
kolobeh živín v pôde, fixácia dusíka, rozklad 
organických látok, aplikácia biopesticídov a 
biohnojív 

• biogeochémia
kolobehy C, H, S, P, toxických prvkov, regulácia 
negatívneho pôsobenia kyslých banských vôd



• bioremediácie
degradácia organických znečisťujúcich látok 
(ropné látky, PCB, PAU), imobilizácia a 
odstraňovanie anorganického znečistenia 

• biotechnológie
detekcia patogénov a iných mikroorganizmov v 
prostredí (vrátane obytných priestorov), 
genetické inžinierstvo

• spätné získavanie surovín
biolúhovanie, biomining (kovy), biopalivá

• úprava a čistenie vôd
odstraňovanie znečistenia a patogénov



Mikroorganizmy v environmentálnej 
mikrobiológii

• vírusy – rastlinné ochorenia, bakteriofágy ako 
prevencia rastlinných vírusových ochorení

• baktérie – biodegradácia organických látok, 
mineralizácia, kolobehy živín a toxických látok, 
bioremediácie – čistenie vôd, pôd, sedimentov, 
významná skupina mikróbov pri komerčnom 
čistení a úprave vôd (čistiarne odpadových vôd) 
– odbúravanie N, P, organických látok, zápachu 
(napr. aktivovaný kal), geochémia –
biolúhovanie a biomineralizácia, 
poškodzovanie stavieb, anaeróbne organizmy, 
genetické inžinierstvo



• mikroskopické huby (kvasinky, vláknité) –
biogeochemické cykly látok, degradácia 
organických látok, bioremediácie, biopesticídy, 
kompostovanie, mykoríza (zvýšená produkcia 
plodín, lepšie zakoreňovanie ihličín), 
biodeteriorácia budov a sôch, biokorózia potrubí 
a príslušenstva jadrových reaktorov

• mikroskopické riasy – čistenie a úprava vôd 
(biosorpcia), ekotoxikológia (biomonitoring), 
aditíva krmív

• sinice (cyanobaktérie) – toxíny vo vodách 
(premnoženie), biodeteriorácia

• jednobunkovce – kompostovanie, patogény



Aeromikrobiológia
• prenos patogénnych mikróbov vo forme aerosólov, 

detekcia vzdušných toxínov
• dôsledky: rastlinné, živočíšne a ľudské ochorenia
• ochorenia rastlín spôsobené hubami – príklady: 

ochorenia spôsobené hrdzami (jablká, listy rôznych 
listnatých stromov, kukurica, pšenica), perenospóra 
viniča a i.)

• bakteriálne infekcie živočíchov – napr. tuberkulóza, 
brucelóza (strata plodnosti, potraty), salmonelóza

• hubové infekcie živočíchov – napr. aspergilóza
• vírusové ochorenia živočíchov – napr. chrípka, 

besnota, infekčná bronchitída...   



• ľudské bakteriálne ochorenia – napr. 
brucelóza, pľúcna tuberkulóza, zápal pľúc, 
pľúcny antrax, meningokoková infekcia, týfus, 
čierny kašeľ, tularémia, diftéria

• ľudské hubové ochorenia – napr. aspergilóza, 
blastomykóza (koža, chronické poškodenie 
pľúc), histoplazmóza (pľúca)

• ľudské vírusové ochorenia – napr. chrípka, 
hemoragická horúčka, hepatitída, žltá zimnica... 



ochorenia spôsobené hrdzou 
(jabloň a kukurica)
http://www.caf.wvu.edu

http://www.ent.iastate.edu



perenospóra viniča
(list a plod)

http://www.mv-servis.sk



Aeromikrobiológia

• štúdium vzdušných toxínov, napr.:
- botulotoxín (Clostridium botulinum) – neurotoxín 

(inhibícia produkcie acetylcholínu), ktorý sa 
môže vyskytovať v kontaminovanej potrave; 
letálna dávka vdýchnutím je 0.3 μg – záujem 
aeromikrobiológov 

- lipopolysacharidy ako vzdušné toxíny (deriváty 
buniek baktérií) – respiračné problémy; sú 
asociované vo vzduchu s čiastočkami prachu 
(produkcia LPS – závody spracovávajúce 
bavlnu, seno, splašky, chov a spracovanie 
hydiny); LPS sú najdôležitejšími 
aerobiologickými alergénmi



Extrémofilné mikroorganizmy

• mikroorganizmy prežívajúce a optimálne rastúce v 
extrémnych podmienkach

• normálne podmienky: teplota 10-40 °C, pH 5-8, tlak 1 
atm, salinita zodpovedajúca sladkovodnému alebo 
morskému prostrediu (max. 30 g.l-1)

• extrémne typy prostredia – príklady: geotermálne 
pramene a vody, polárne oblasti, alkalické pramene, 
kyslé pramene a kyslé banské vody, chladné 
hlbokomorské oblasti s vysokým tlakom, jadrové 
reaktory, pôdy-vody-sedimenty s vysokým obsahom 
toxických anorganických (kovy a polokovy) alebo 
organických látok (PCB, PAU, ropa)



• extrémne prostredia sú osídľované predovšetkým 
veľmi jednoduchými mikroorganizmami –
baktériami a archeónmi (prokaryotické organizmy), 
menej druhov je zo skupiny eukaryotických húb

• vyššie organizmy nie sú schopné prežívať v 
extrémnych podmienkach – z dôvodu ich 
komplexnej stavby tela

• vo všeobecnosti, schopnosť prežívať v extrémnych 
podmienkach umožňuje prítomnosť špecifických 
enzýmov a proteínov, ktoré v extrémnych 
podmienkach zasahujú do rôznych metabolických 
procesov a ovplyvňujú špecifické biologické 
funkcie



Delenie mikroorganizmov podľa extrémnych 
životných podmienok:

psychrofilné – nízke teploty 0 °C a nižšie
termofilné – vysoké teploty (60 až 110 °C)
alkalifilné – vysoké hodnoty pH (10 a viac)
acidofilné – nízke hodnoty pH (0-2)
halofilné – vysoké koncentrácie NaCl
barofilné (piezofilné) – vysoký tlak 
mikroorganizmy rezistentné voči radiácii
striktné anaeróby – striktne anoxické prostredie
mikroorganizmy rezistentné alebo adaptované 

na vysoké obsahy toxických prvkov
mikroorganizmy žijúce v prostredí bez živín



• veľký vedecký záujem – stále sú objavované 
nové extrémofilné druhy, napr. počas 3 rokov 
2002 až 2004 bolo objavených viac ako 70 
nových termofilov, viac ako 40 halofilov, 20 
aklali- a acidofilov, a viac ako 40 psychrofilov a 
barofilov – čo predstavuje 12 % zo všetkých 
novo objavených druhov organizmov na Zemi 
počas týchto 3 rokov (celkový počet novo 
objavených druhov bol 1523)

• polyextrémofily



Psychrofily

• extrémne chladné podmienky okolo 0 °C
• až 70 % Zeme tvoria oceány – predstavujú 

chladné prostredie
• polárne terestrické oblasti 
• chladné oblasti kolonizuje množstvo 

mikroorganizmov – baktérie, kvasinky, 
jednobunkové riasy a huby

• schopnosť prežívať – množstvo adaptácií na 
metabolickej a bunkovej úrovni (predovšetkým 
špecifické enzýmy, ktoré kompenzujú negatívne 
účinky chladu)



• väčšina psychrofilných mikroorganizmov bola 
identifikovaná z morskej vody z oblasti Antarktídy a 
Arktídy (teplota okolo -1 °C, pričom sa mení len 
nepatrne) – hustota buniek je napriek negatívnym 
podmienkach rovnaká ako hustota buniek 
mikroorganizmov vôd mierneho pásma

• prostredie výskytu: hlbokomorské prostredie, 
ľadovce, vysokohorské oblasti, permafrost

• súčasnosť – štúdium molekulárnych mechanizmov 
umožňujúcich adaptáciu na extrémne chladné 
podmienky; štúdium stavby bunkových membrán, 
polysacharidov a enzýmov

• zistená špecifická aktivita enzýmov, ktoré sa 
aktivujú iba v chladných podmienkach (napr. 
alkohol dehydrogenáza, α-amyláza, xylanáza...)



• tieto enzýmy majú vyššiu špecifickú aktivitu v 
chladných podmienkach v porovnaní s enzýmami u 
podobných organizmov žijúcich v "normálnych" 
podmienkach; táto špecifická aktivita sa znižuje alebo 
stráca, ak sú organizmy prenesené z extrémneho do 
normálneho prostredia

• niekoľko druhov mikroorganizmov bolo zistených 
(vegetujúcich) aj pri teplotách okolo -20 °C v 
mraziacich boxoch



• využitie v mnohých odvetviach:
- detergenty (chladné počasie)
- potravinársky priemysel – modifikácia arómy
- úprava surového mäsa a i.
• význam v prostredí – biogeochemické cykly v 

chladných oblastiach, biodegradácia živín
• zástupcovia: baktérie Psychromonas ingrahamii, 

Serratia marcescens, Polaromonas vacuolata,
huba Thelebolus microsporus



Serratia marcescens



Termofily

• mikroorganizmy adaptované na vysoké teploty 
(60 až 110 °C)

• geotermálne vody, podmorské horúce pramene, 
dokonca horúce hlbokomorské fumaroly (teplota 
až 400 °C - hypertermofilné organizmy, energiu 
získavajú premenou vulkanických planov a 
zlúčenín síry)

• významná úloha v morských ekologických a 
geochemických procesoch 



Delenie termofilných organizmov:
mierne termofily – 50-60 °C
baktérie Bacillus acidocaldarius, Bacillus 

stearothermophilus
extrémne termofily – 60-80 °C
Thermus aquaticus, Thermoanaerobacter ethanolicus, 

Clostridium thermusulfurogenes, Fervidobacterium 
pennivorans

hypertermofily 80-110 °C
Thermotoga maritima, Aquifex pyrophilus, Archeoglobus 

fulgidus, Methanopyrus kandleri, Sulfolobus 
sulfataricus, Thermococcus aggregans, Pyrobaculum 
islandicum, Pyrococcus furiosus, Pyrodictium 
occultum (vydrží autoklávovanie pri 121 °C), 
Pyrolobus fumarii



• všetky vyššie uvedené mikroorganizmy sú 
striktné anaeróby

• získavanie energie – redukcia S, síranov alebo 
CO2 pomocou H2

• špeciálne enzýmy a tzv. heat-shock proteíny

Pyrodictium occultum



Alkalifily

• mikroorganizmy žijúce pri vysokých hodnotách pH 
(10 a viac), mnohé sú zároveň termofilné

• vody bohaté na uhličitany, alkalické pôdy
• vnútrobunkové pH je udržiavané zložitými 

mechanizmami na neutrálnych hodnotách (max. 8)
• zástupcovia: mnohé sinice, baktérie z rodov Bacillus

(napr. sódové jazerá v Keni, pH 11-12, Clostridium
(čistiarne na úpravu alkalických odpadových vôd), 
Anaerobranca gottschalkii a A. horikoshii (Keňa, 
Yellowstone), archea Thermococcus alcaliphilus a
T. acidoaminivorans (termoalkalifily, 85 °C, pH 9)



• obrovský biotechnologický potenciál:
- využitie alkaliaktívnych enzýmov v detergentoch 

(až 30 % svetovej produkcie všetkých enzýmov)



Acidofily
• pomerne zriedkavé mikroorganizmy žijúce pri 

nízkych hodnotách pH (0-2), niektoré sú i termofilné
• habitaty: kyslé banské vody, uhoľný popolček,  

oblasti s vulkanickou aktivitou – horúce sírne 
pramene, bahnotoky a i. 

• mnohé baktérie získavajú energiu oxidáciou síry, 
sulfidov a iných redukovaných zlúčenín síry, čo 
vedie k tvorbe kyseliny sírovej, ktorá okysľuje 
prostredie (predovšetkým banské oblasti) → často 
vznikajú veľmi kontaminované kyslé vody, pretože 
kyselina sírová uvoľňuje z hornín a minerálov 
množstvo toxických prvkov (takže mikroorganizmy 
sú nielen acidofilné, ale aj rezistentné na vyššie 
obsahy toxických prvkov) 



Acidofilné mikroorganizmy:
• baktérie (pH 0,5 až 4, max. 6), napr. 

Acidithiobacillus thiooxidans
• archea (pH okolo 0), napr. Picrophilus spp. –

"najacidofilnejšie" organizmy
• eukaryotické organizmy - jednobunkové 

zelené riasy (pH 0 až 3), napr. Dunaliella 
acidophila, červené riasy (pH 0,2 až 3), napr. 
Cyanidium caldarium

• pH cytoplazmy acidofilov je okoloneutrálne –
prítomnosť výkonných protónových púmp v 
cytoplazmatickej membráne



• biotechnologické využitie: biolúhovanie a 
biomining (získavanie rôznych prvkov (najmä 
Zn, Fe, Cu, Ag, Pt, Au) z hlušiny

• významný biogeochemický činitel – mobilizácia 
toxických prvkov z tuhých substrátov 
(solubilizácia hornín a minerálov)

• poškodzovanie pamiatok (sochy, budovy a pod.)



Picrophilus sp.



Halofily
• vysoký obsah solí, predovšetkým NaCl (koncentrácie 

vyššie ako v morskej vode (>0,6 M NaCl)
• soľné jazerá (napr. Great Salt Lake, Utah, USA so 

salinitou >2,6), pobrežné lagúny, kde dochádza k 
evaporácii, zasolené pôdy a i.

• sinice, (anoxygénne fototrofné) baktérie, archea, riasy 
(napr. riasa Dunaliella spp., baktérie a archeóny 
Clostridium halophilum, Haloanaerobium praevalens, 
Halobacterium spp., Haloferax vulcanii...) 

• osmotická rovnováha – pumpy alebo vyššia 
vnútrobunková koncentrácia solí – špeciálne enzýmy 
a proteíny 



Barofily (Piezofily)
• mikroorganizmy adaptované na vyšší 

hydrostatický tlak (v mori každých 10 metrov 
klesne o 1 atmosféru (0,1 MPa)

• organizmy žijúce na morskom a oceánskom dne 
(napr. baktérie Shewanella a Moritella boli 
izolované z obrovských hĺbok (napr. Mariánska 
priekopa, 11 km), kde sú tlaky až 80 MPa)

• hlbokomorské prostredie je tiež veľmi chladné –
psychrofilné

• mechanizmy zabezpečujúce prežívanie v takých 
hĺbkach nie sú známe



Mikroorganizmy rezistentné voči radiácii
• mikroorganizmy rezistentné voči UV žiareniu

(terestrické druhy, druhy žijúce vo vzduchu, na hladine 
morí a pod.)

• ochranné mechanizmy – reparačné mechanizmy 
poškodenej DNA, pigmenty

• mikroorganizmy rezistentné voči gama žiareniu
• napr. baktéria Deinococcus radiodurans toleruje 

hodnoty viac ako 25 kGy(kGrey) (pre porovnanie 
smrteľná dávka pre človeka je 5 kGy); tzv. tmavé 
huby, predovšetkým tmavé kvasinky obsahujúce 
tmavé pigmenty (izolované z ožarovaných materiálov, 
z vnútorných stien vyhasnutých reaktorov, 
nukleárneho odpadu)

• rezistencia voči rádioaktívnemu žiareniu je nejasná



Mikroorganizmy žijúce v prostredí bez živín
• ultračisté materiály, materiálny neposkytujúce 

živiny, ale i sterilné materiály (medicína, operačný 
materiál)

• ultračistá voda sa používa pri výrobe polovodičov, 
v medicíne a i.

• mikrobiálna kontaminácia ultračistej vody môže 
spôsobiť trhlín v mikročipoch, pevných diskoch a i.

• v ultračistých podmienkach je schopné prežívať a 
dokonca sa rozmnožovať len niekoľko 
mikroorganizmov, napr. baktérie Caulobacter a 
Pseudomonas fluorescens



• prítomnosť malého množstva CO2 v destilovanej 
vode poskytuje dostatočné množstvo živín

• taktiež je častý výskyt mikroorganizmov v 
pramenitej vode (ktorá sa fľaškuje) (opäť 
predovšetkým prítomnosť CO2)

Caulobacter sp.
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