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Abstrakt 
Dekontaminácia pôdy znečistenej nízkymi aktivitami rádionuklidov, najmä 137Cs  pochádzajúcich z náhodných únikov 
pri údržbe jadrových zariadení a spracovaní kvapalných odpadov je časovo zdĺhavá a finančne náročná technológia. 
Poznanie zákonitostí, ktorými sa riadia procesy bioakumulácie rádionuklidov, je nevyhnutným predpokladom pre 
kritické posúdenie a úspešné využitie procesov bioremediácie in situ v praxi. V príspevku uvádzame experimentálne 
zistené kvantitatívne údaje o bioakumulácii 137Cs+ z vodných roztokov  kultúrami mikroorganizmov Rhodotorula 
aurantiaca CCY 20-9-1, Sacharomyces cerevisiae, Rhodococcus rhodochrous ATCC 15906, Streptomyces sp. DX-IX, 
Coriolus versicolor CCWDF-14 a Rhizopus sp. R-18.  Najvyššie hodnoty bioakumulácie vykazujú intenzívne rastúce 
kultúry, o niekoľko poriadkov nižšie hodnoty  kultúry v nerastovej fáze. Zo študovaných mikroorganizmov najvyššie 
hodnoty bioakumulácie Cs+ 5,1 pmol/g (vlhká hm.) pri počiatočnej koncentrácii Cs+ v roztoku co = 1 nmol/l (bez 
nosiča) a 29,2 μmol/g (vlhká hm.) pri co = 6 mmol/l Cs+ (s pridaním nosiča CsCl) sa zistili pri  rastúcej kultúre S. 
cerevisiae ako modeli eukaryotickej bunky po dosiahnutí maximálnej stacionárnej fáze rastu. Získané poznatky 
poukazujú na možnú úlohu pôdnych mikroorganizmov pri bioakumulácii 137Cs v kontaminovaných zeminách a ich 
potenciálne využitie pri znižovaní rádioaktívneho znečistenia životného prostredia. 

Kľúčové slová: rádiocézium, bioakumulácia, mikroorganizmy, bioremediácia, životné prostredie. 

Úvod  

Rádiocézium patrí medzi jeden z faktorov znečisťovania životného prostredia. Veľké množstvá 
rádiocézia sa do prostredia uvoľňujú pri havárií jadrových reaktorov,  testovaní nukleárnych zbraní a môže 
uniknúť aj pri drobných haváriách a pri zneškodňovaní a uskladňovaní rádioaktívnych odpadov (TOMIOKA et 
al. 1998; LLOYD et MACASKIE, 2000; AVERY, 1995a). Pôda kontaminovaná  rádionuklidmi s dlhým 
polčasom premeny, najmä 137Cs a 90Sr, predstavuje dlhodobý ekologický problém (TANG et al. 2003). Je 
všeobecne známe, že rádiocézium sa akumuluje v rastlinách, zelených riasach, hubách, vodných 
a suchozemských živočíchoch (TOMIOKA et al. 1998; ROSEN et al. 1995), odkiaľ môže prenikať do 
potravinovej reťaze.  

Remediácia pôdnych a vodných ekosystémov kontaminovaných rádionuklidmi je spravidla 
dlhodobá, finančne nákladná a nie vždy uspokojivo účinná operácia (ZHU et SHAW, 2000). Vedľa 
fyzikálnych a chemických spôsobov odstraňovania rádionuklidov z prostredia sa v poslednej dobe obracia 
pozornosť na možnosti využitia biologických systémov. Fyzikálno-chemické reakcie (na povrchu bunkovej 
steny alebo v cytoplazme) a reakcie katalyzované mikroorganizmami môžu transformovať rádionuklidy do 
rôznych mobilných a imobilných foriem (GADD, 1996; GADD, 2000; BARKAY et SCHAEFER, 2001). Medzi 
hlavné procesy, ktorými sa mikroorganizmy podieľajú na ovplyvňovaní mobility rádionuklidov patrí: 
biosorpcia, bioakumulácia, biomineralizácia, biotransformácia a mikrobiálne sprostredkovaná chemisorpcia 
(LLOYD et MACASKIE, 2000; LLOYD et LOVLEY, 2001). V posledných rokoch bolo publikovaných viacero 
prác zaoberajúcich sa možným využitím  mikroorganizmov (baktérií, kvasiniek, mikromycét i  rias) pri 
bioremediácii vôd a pôd kontaminovaných rádiocéziom (AVERY, 1995a; 1995b; KATO et al. 2000; TOMIOKA 
et al. 1992; 1994; 1995; 1998; PERKINS et GADD, 1993).  

Rastliny všeobecne v závislosti na kultivačných podmienkach, vlastnostiach druhu a metabolickej 
aktivite vykazujú rôznu schopnosť akumulovať jednomocné a dvojmocné katióny kovov, čím dochádza k ich 
odčerpávaniu z pôdy a skoncentrovaniu v pomerne malom množstve biomasy. Nakoľko rastliny žijú 
v symbióze s pôdnymi mikroorganizmami, nie je možné procesy fytoakumulácie a fytoextrakcie toxických 
kovov, včítane rádionuklidov úspešne vyvíjať a aplikovať v praxi bez dokonalých znalostí úlohy pôdnych 
mikroorganizmov. Zúčastňujú sa na zmene rozpustnosti látok (precipitácia, solubilizácia) a  tým aj na 
zmenách horizontálneho a vertikálneho transportu v systéme voda – pôda a pri hromadení v biomase 
tvorenej nadzemným a koreňovým systémom rastlín a rozmnožujúcej sa i odumretej mikrobiálnej hmote.  
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Napriek pomerne rozsiahlym znalostiam o mechanizme transportu iónov cez biologické membrány 
či už aktívnym alebo pasívnym transportom situáciu komplikuje skutočnosť, že mnohé práce venované 
štúdiu účinku pôdnej mikroflóry na zmenu mobility a biologickej dostupnosti  rádiocézia v pôde neposkytli 
jednoznačné závery (ZHU et SHAW, 2000; ENTRY, 1994; 1999; RIESEN et BRUNNER , 1996; HASELWANDTER 
et al. 1994; HASELWANDTER et BERRECK, 1994). 

Cieľom tejto práce bolo v laboratórnych podmienkach za definovaných podmienok získať 
kvantitatívne údaje o  procesoch bioakumulácie 137Cs vybratými modelovými  prokaryotickými 
a eukaryotickými  mikroorganizmami z vodných roztokov za nerastových a rastových podmienok. 

Materiál a metódy 

Použili sa čisté kultúry zbierkových kultúr mikroorganizmov  Rhodotorula  aurantiaca CCY 20-9-1,  
Sacharomyces cerevisiae, Rhodococcus rhodochrous ATCC 15906, Streptomyces sp. D-IX, Coriolus 
versicolor CCWDF-14, Rhizopus sp. R-18.  Rastové experimenty alebo nahromadenie bunkovej hmoty pre 
merania v nerastových podmienkach  sa uskutočňovali  pri 20 oC a aerácii na trepačke (120 kyvov/min) 
v štandardných kvapalných kultivačných médiách Czapek-Dox (vláknité huby), kvasničný extrakt-peptón-
glukóza (kvasinky) a hovädzí extrakt-peptón-kvasničný extrakt-glukóza, NaCl (aktinomcéty). Pri izolácii 
bunkovej hmoty a premývacích experimentoch sa použilo odstredenie pri 4000 ot/min. Mycéliové formy sa 
separovali odsatím na filtri s použitím vákua. 

Rádiocézium 137Cs v 0,1 M HCl prakticky bez nosiča (1 kBq/ml)  dodal VÚJE, Trnava. Meranie 
kvapalných vzoriek a bunkových sedimentov sa robilo scintilačnou technikou s použitím prístroja 
Gamaspectrometer Scintillation Detector 54BP54/2-X so studňovým  kryštálom NaI(Tl) firmy Scionix, 
Holandsko. K výpočtu aktivity a identifikácii píkov sa použil vyhodnocovací program Scinti-Vison 32, firmy 
Ortec, USA.  

Výsledky a diskusia 

Bioakumulácia 137Cs za nerastových podmienok 
Po vnesení suspenzie mikroorganizmov do roztoku látky vznikne dvojfázový systém nerozpustná 

bunková hmota – vodný roztok. Na bunkovom povrchu dochádza k sorpcii iónov viazaním na polárne nabité 
funkčné skupiny. V prípade interakcie Cs+ iónov ako protiióny vystupujú prednostne –COOH skupiny 
bunkových povrchov, ktoré sa pri neutrálnom pH nachádzajú prakticky všetky vo forme aniónu –COO -, čím 
dodávajú  bunkovému povrchu záporný náboj. Podstatná časť bioakumulovaného cézia je viazaná 
reverzibilne a možno ju odstrániť premývaním bunkovej suspenzie roztokom  solí napr. NaCl.  Za našich 
experimentálnych podmienok bolo možné opakovaným premývaním odstrániť až 80 % cézia z aktinomycét 
(rod Streptomyces a Rhodococcus), 80 až 90 % z vláknitých húb (rod Coriolus a Rhizopus) a 40 až 60 % 
z kvasiniek (rod Sacharomyces a Rhodotorula). 

 Ako ukazujú  výsledky  na Obr. 1, po dosiahnutí maxima bioakumulácie  nerastúcou  biomasou 
študovaných kvasiniek (Rhodotorula aurantiaca CCY 20-9-1 a Sacharomyces cerevisiae), mikromycét 
(Coriolus versicolor CCWDF-14 a Rhizopus sp. R-18) a aktinomycét (Streptomyces sp. D-IX a Rhodococcus 
rhodochrous ATCC 15906)  dochádza  k opätovnému uvoľňovaniu 137Cs do roztoku. Ako je ďalej zrejmé 
z Obr. 1, celkové množstvo cézia, ktoré sa odstránilo z roztoku hustými suspenziami (100 g/l) nerastúcich 
kultúr sa pohybuje v rozpätí 0 – 5% počítané z počiatočnej mernej aktivity roztoku 500 kBq/l.   

Z uvedeného vyplýva, že použitie biosorbentov napr. typu natívnej alebo fixovanej biomasy 
z fermentačných výrob je z hľadiska praktického využitia pri bioremediačných technológiách málo 
perspektívne. Táto nízka sorpčná aktivita je do určitej miery závislá na celkovej koncentrácii Cs+ iónov 
v roztoku (Obr. 1), avšak z hľadiska praktickej použiteľnosti nerastúcej bunkovej hmoty na odstraňovanie 
rádiocézia z roztokov má druhoradý význam.   
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                                   Streptomyces sp.  D-IX                                   Rhodococcus rhodochrous ATCC 15906 
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             Coriolus versicolor CCWDF-14                                                Rhizopus sp. R-18 
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                            Sacharomyces cerevisiae                                      Rhodototula aurantiaca CCY 20-9-1 

Obr. 1 

Kinetika bioakumulácie 137Cs biomasou mikroorganizmov za nerastových podmienok pri 20°C v 0,9 % roztoku NaCl. 
Aktivita po opakovanom premytí suspenzie s 0,9 % NaCl. Počiatočná koncentrácia Cs+ iónov 1 nmol/l (♦) a 6 mmol/l 
(-). Koncentrácia biomasy 100 g/l (vlhká hm.), počiatočná aktivita rádiocézia v roztoku 500 kBq/l.  
 
 
Bioakumulácia 137Cs za rastových podmienok 

Na Obr. 2 sú výsledky zo sledovania bioakumulácie cézia študovanými kultúrami mikroorganizmov 
v podmienkach umožňujúcich intenzívny rast, teda za intenzívnej aerácie v bohatých kultivačných médiách. 
Hodnoty bioakumulácie vypočítané ako úbytok  rádiocézia z roztoku po dosiahnutí maximálnej stacionárnej 
fáze rastu ako percento z počiatočnej rádioaktivity v médiu pred inokuláciou po opakovanom premytí 
bunkovej suspenzie 0,9 % NaCl do konštantnej hodnoty aktivity buniek sa pohybovali v rozmedzí 4 až 20 %. 
Ide o cézium ktoré sa nedá odstrániť premývaním suspenzie mikroorganizmov roztokom NaCl, teda 
nachádzajúce sa v intracelulárnom priestore bunky a nie na jej povrchu. Ako ukázali naše experimenty 



Zborník 5.  Banskoštiavnické dni  Banská Štiavnica 1. –  3. 10. 2003  
 

 103 

s kvasinkou Sacharomyces cerevisiae, 90 % takto viazaného cézia bolo možné solubilizovať iba po rozrušení 
bunkovej štruktúry autolýzou vyvolanou pridaním organických rozpúšťadiel (toluén, 2 %). Hodnoty 
prepočítané na jednotkové množstvo bunkovej hmoty sú v rozmedzí 6,9 až 29 µmol Cs+/g vlhkej hmotnosti 
buniek (Tab. 2).  
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Obr. 2 Bioakumulácia 137Cs čistými kultúrami mikroorganizmov v rastových podmienkach po dosiahnutí 
maximálnej stacionárnej fázy rastu a opakovanom premytí biomasy s 0,9 % roztokom NaCl do konštantnej 
zbytkovej aktivity buniek. Údaje v % z počiatočnej  aktivity 500 kBq/l.  

1 – Streptomyces sp. D–IX , 2 – Rhodococcus rhodochrous ATCC 15906, 3 – Coriolus versicolor CCWDF–14, 4 – 
RHIZOPUS sp. R–18, 5 – Sacharomyces cerevisiae a 6 –. Rhodotorula aurantiaca CCY 20-9-1. Biomasa 
z maximálnej stacionárnej fázy rastu. Koncentrácia biomasy  (g/l vlhkej hmoty) je uvedená v Tab. 1.  

Zistené hodnoty bioakumulácie 137Cs študovanými mikroorganizmami za rastových podmienok sú 
niekoľkonásobne vyššie ako hodnoty bioakumulácie 137Cs získané za nerastových podmienok. Najvyššie 
hodnoty v priemere 20 % z pridaného množstva 137Cs za daných experimentálnych podmienok sa zistili pri 
oboch študovaných kvasinkách Rhodotorula aurantiaca CCY 20-9-1 a Sacharomyces cerevisiae. Poznatok, 
že kvasinky kultivované v bohatých kultivačných médiach, v maximálnej stacionárnej fáze rastu sa 
vyznačujú vysokým podielom vakuol z celkového objemu bunky (všeobecne známy poznatok z droždiarskej 
technológie) a naše zistenia o vysokých hodnotách bioakumulácie 137Cs v kvasinkách rastúcich v prítomnosti 
cézia spolu s literárnymi údajmi (AVERY, 1995; TOMIOKA, 1992; 1998) svedčia o tom, že ide o aktívny 
transport Cs+ iónov. 

Tab. 1Koncentrácie biomasy (g/l vlhkej hmoty) z maximálnej stacionárnej fázy rastu. Údaje k Obr. 2.  
 
                c1                       c2 
 No.   Mikroorganizmus                       –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                  biomasa                   biomasa 
            [g/l]           [g/l] 
  1.   Streptomyces sp. D – IX          -            35 
  2.   Rhodococcus rhodochrous ATCC 15906        -            37 
  3.   Coriolus versicolor CCWDF-14        19            32 
  4.   Rhizopus sp. R – 18          18            33 
  5.   Sacharomyces cerevisiae         37            39 
  6.   Rhodotorula aurantiaca CCY 20-9-1        71            82 
c1 – počiatočná koncentrácia Cs+ 1 pnol/l (bez nosiča) 
c2 – počiatočná koncentrácia Cs+ 6 mmol/l (s CsCl ako nosičom) 
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Cézium nepatrí medzi biogénne prvky a doteraz publikované práce poukazujú na skutočnosť že tento 
ión je transportovaný do bunky prenášačmi jednomocných iónov biogénnych prvkov. Ako uvádza AVERY 
(1995) iónové polomery K+ a Cs+ sú veľmi blízke (Cs+ 165 pm, K+ 133 pm), takže menej selektívny 
transportný systém pre K+ ióny lokalizovaný v plazmatických membránach bunky nedokáže dokonale 
rozlišovať tieto dva ióny. Transportný systém kvasiniek nie je teda absolútne špecifický. Jeho afinita 
k jednomocným katiónom klesá v rade K+ > Rb+ > NH4

+ > Cs+ > Na+ > Li+ pre Sacharomyces cerevisiae 
(BORST-PAUVELS, 1981), čo platí všeobecne aj pre vláknité huby (AVERY, 1995). 

Tab. 2. Biokoncentračný faktor BCF akumulácie cézia prokaryotickými a eukaryotickými 
mikroorganizmami. Hodnoty po dosiahnutí maximálnej stacionárnej fáze rastu za aerácie pri 20 oC. 
Počiatočná koncentrácia Cs+ 6 mmol/l. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
No. Mikroorganizmus    Bioakumulácia Cs+   BCF b  BCF c 

            [µmol/g] a 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  1. Streptomyces sp. D–IX               6,9  1,2    4,8 
  2. Rhodococcus rhodochrous ATCC 15906          17,8  3,3  13,3 
  3. Coriolus versicolor CCWDF-14           15,0  2,7  10,8 
  4. Rhizopus sp. R–18             29,1  5,8  23,2 
  5. Sacharomyces cerevisiae            29,2  6,0  24,0 
  6. Rhodotorula aurantiaca CCY 20-9-1           11,7  2,3    9,2 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
a -  počítané na vlhkú hmotnosť buniek 
 
          µmol Cs/g vlhkej hmoty buniek 
b -  biokoncentračný faktor          BCF =  –––––––––––––––––––––––––– 

                     µmol Cs/g média 
 
          µmol Cs/g suchej hmoty buniek 

c -  biokoncentračný faktor          BCF =  ––––––––––––––––––––––––––– 
       µmol Cs/g média 

 
 Z hľadiska kvantitatívneho hodnotenia bioakumulačných procesov cudzorodých látok je významná 

veličina biokoncentračný faktor BCF. Je definovaný ako pomer koncentrácie látky v bunkovej hmote ku 
koncentrácii látky zostávajúcej v okolitom roztoku. Zistené hodnoty BCF  uvedené v Tab. 2  sú v rozmedzí 
1,2 až 6,0 počítané na vlhkú bunkovú hmotu a 4,8 až 24,0 počítané na suchú bunkovú hmotu. Hodnoty BCF 
zistené v našej práci i hodnoty BCF  iných autorov (TOMIOKA, 1992) pre ióny cézia sú o niekoľko poriadkov 
nižšie ako hodnoty BCF pre lipofilné organické látky (napr. uhľovodíky), ktorých transport do bunky sa riadi 
fyzikálnymi zákonitosťami rozdeľovacej rovnováhy medzi bunkovou hmotou, charakteristickou vysokým 
obsahom lipidových zložiek a hydrofilným vodným prostredím. Dôvodom je, že anióny cézia sú prenášané 
do bunky aktívnym transportom, ktorý prebieha podľa aktuálnych potrieb bunky pre K+ a NH4

+ ióny a 
riadený regulačnými mechanizmomi bunky. 

Bioakumulácia 137Cs vláknitými hubami a streptomycétami za rastových podmienok bola v priemere 
2,5-krát nižšia ako bioakumulácia kvasinkami, avšak niekoľkonásobne vyššia ako za nerastových 
podmienok. Keďže streptomycéty tvoria dominantnú mikroflóru biocenózy pôdy, ich bioakumulačná 
schopnosť pre cézium sa môže uplatňovať v prvej fáze úniku rádiocézia do ekosystému pôda – voda, kedy 
by sa tieto mikroorganizmy mohli podieľať na distribúcii cézia v pôde. Avšak iba v prvých fázach po 
kontaminácii rádiocéziom, nakoľko cézium má vysokú afinitu k ílovitým frakciám pôdy, kde je viazané 
natoľko ireverzibilne, že ho treba považovať aj z hľadiska uvažovaných procesov bioremediácie za cézium 
biologicky nedostupné. 

Záver 

 Cieľom práce bolo zistiť schopnosť eukaryotických mikroorganizmov (kvasinky: Rhodotorula 
aurantiaca CCY 20-9-1, Sacharomyces cerevisiae; mikromycéty: Coriolus versicolor CCWDF–14, 
Rhizopus sp. R–18) a prokaryotických mikroorganizmov (aktinomycéty: Streptomyces sp. D–IX, 
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Rhodococcus rhodochrous ATCC 15906) akumulovať v bunkovej hmote rádionuklid 137Cs z vodných 
roztokov v závislosti na kultivačných podmienkach a fyziologickom štádiu. 

Zistili sme, že schopnosť akumulovať 137Cs+ ióny z vodných roztokov je vysoká pri eukaryotických 
a prokaryotických mikroorganizmoch najvyššia za rastových podmienok a aspoň o poriadok nižšia za 
nerastových podmienok. Hodnoty bioakumulácie  dosahujú v závislosti od vlastností kmeňa a koncentrácie 
cézia hodnoty do 29,2 μmol Cs+/g vlhkej mikrobiálnej hmoty. Prevažná podiel cézia akumulovaného za 
rastových podmienok je lokalizované v intracelulárnom priestore, neuvoľňuje sa premývaním bunkovej 
hmoty 0,9% roztokom NaCl a solubilyzuje sa až po rozrušení bunkovej hmoty autolýzou. Cézium 
akumulované z roztoku prokaryotickými a eukaryotickými bunkami za nerastových podmienok možno 
z buniek odstrániť premývaním roztokom 0,9 % NaCl. 

Získané poznatky poukazujú na možnú úlohu mikroorganizmov v procesoch imobilizácie 
rozpustných foriem 137Cs+ v kontaminovanom prostredí a na ich potenciálne využitie v procesoch 
bioremediácie. 
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