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Úvod a formulácia cieľa 

Laboratórne štúdium biogeochémie mikroskopických húb a ich interakcií s 

potenciálnymi polutantmi ako hliník, resp. ďalšie kovy, je z dôvodu kontaminácie životného 

prostredia veľmi aktuálnym problémom [1]. Hoci sa hliník, podľa priemernej koncentrácie 

najviac zastúpený kov v litosfére (8 %), nepovažuje za hlavný environmentálny polutant, 

v posledných 20 rokoch sa stal v súvislosti s pokračujúcou acidifikáciou životného prostredia 

dôležitým objektom záujmu. Mobilné monomérne formy Al, predovšetkým hydratovaný 

katión Al3+ a kationické hydroxykomplexy Al ([Al(OH)]2+, [Al(OH)2]
+), sú vplyvom nízkeho 

pH uvoľňované z geochemickej matrice do pôdnych roztokov a povrchových vôd [2]. Naviac, 

hliník je pre svoje nekorozívne vlastnosti bežne používaný ako obalový materiál, napr. pri 

výrobe plechoviek na nápoje, kuchynského riadu a rôznych nádob. Fyziologická funkcia 

hliníka nie je úplne jasná, hoci je dokázané, že jeho nízke obsahy majú priaznivý vplyv na rast 

niektorých rastlín. Vo veľkom množstve však obmedzuje prísun a transport živín, ovplyvňuje 

delenie buniek a vlastnosti stien buniek. Chronické pôsobenie zlúčenín Al na človeka býva 

spájané s Alzheimerovou chorobou, resp. ďalšími neurodegeneratívnymi postihnutiami [2]. 

Skúmané biogeochemické procesy biosorpcie a bioakumulácie sú prejavom vzájomne 

interagujúceho systému huba-kov. Biosorpcia je schopnosť určitého typu neživej alebo 

neaktívnej biomasy viazať a koncentrovať kovy z ich vodných roztokov. Biomasa sa tu správa 

ako chemický sorbent, resp. extraktant, pričom samotná sorpcia je fyzikálno-chemickou 

interakciou medzi iónmi kovu a bunkovými časťami neživých biologických štruktúr. Naopak, 

bioakumulácia kovu je proces, ktorý je riadený metabolicky a vyžaduje prítomnosť živých, 

aktívnych buniek [3]. Vo všeobecnosti je bioakumulácia pomalší proces ako biosorpcia. 

Dôsledkom oboch procesov je imobilizácia kovu biomasou. 
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Biosorpcia ako súčasť biotechnologických aplikácií a remediačných postupov je bežne 

využívanou metódou na odstraňovanie toxických kovov z kvapalných priemyselných odpadov 

a kontaminovaných vôd [4-6]. Jej účinnosť je výrazne ovplyvnená parametrami ako sú 

teplota, koncentrácia iónov daného a iných prvkov, prítomnosť rôznych ligandov v roztoku, 

množstvo a fyzikálna/chemická úprava biomasy [7]. Biosorpcia iónov kovov z roztoku sa 

výrazne mení aj v závislosti od pH, ktoré priamo ovplyvňuje povrch buniek a zlúčeniny (napr. 

chitín, chitozín), resp. ich funkčné (napr. karboxylové, hydroxylové, fosforečnanové, amidové 

a amino) skupiny v bunkovej stene biomasy, ktoré sú zodpovedné za viazanie kovov [8]. 

Špecifickosť a selektivita biosorbentov sa môže v budúcnosti ukázať ako výhoda, keďže 

budeme poznať ich afinitu ku konkrétnym prvkom a ich špéciam. 

V súčasnosti existuje len málo publikovaných údajov o imobilizácii hliníka 

mikroskopickými hubami. Biomasa mikroskopickej huby Penicillium glabrum sa ukázala ako 

vhodné médium pre takmer 100 % bioakumuláciu rôznych koncentrácií (65-1000 mg.l-1) Al 

počas 3 mesiacov pri pH 5-8 [9, 10]. Biomasy troch bazídiových húb (Agaricus campester, 

Amanita muscaria a Trametes gibbosa) boli použité na odstraňovanie 10 mg Al z modelových 

roztokov pri pH 5,2 s využitím 10 min biosorpcie s 80-90 % účinnosťou [11]. 

Ako biosorbenty Al boli použité aj baktérie. Pri pH 7 bola zaznamenaná viac ako 90 % 

účinnosť 30 min biosorpcie Al cyanobaktériou Mastigocladus laminosus [12]. Ako efektívny 

biosorbent Al bola použitá cyanobaktéria Rhodococcus opacus s výťažnosťou 95 % pri pH 5 a 

maximálnou sorpčnou kapacitou 41,59 mg.g-1 Al sušiny [13]. 1-týždňová sorpcia Al na neživú 

biomasu baktérií Bacillus, Micrococcus a Streptomyces poskytla až 80 % výťažnosť [14]. 

Výhodou biosorpcie kovov na riasy, fytoplanktón, lišajníky a machy je ich lepšia 

dostupnosť. Riasa Padina pavonica je vhodným druhom z dôvodu veľkej sorpčnej plochy a 

vysokej afinity ku kovom. Bola schopná nasorbovať 77 mg.g-1 Al z roztoku pri 50 ºC, pH 4,5 

a časovom intervale 1 h [15]. Vysušené biomasy riasy Sargassum sp. a lišajníkov Bryoria sp., 

Letharia sp. na silikagéli sorbovali hliník s takmer 100 % účinnosťou [16]. Biosorpcia 

a bioakumulácia Al bola potvrdená aj pre rôzne druhy fytoplanktónu a machov [17, 18]. 

Cieľom práce bolo štúdium imobilizácie Al z vodných roztokov s využitím biomasy 

mikroskopických húb (Aspergillus niger, Aspergillus clavatus, Neosartorya fischeri) in vitro 

[19]. Pre tento účel boli skúmané procesy jeho biosorpcie a bioakumulácie kompaktnou aj 

peletizovanou formou biomasy s ohľadom na ďalšiu optimalizáciu experimentálnych 

podmienok pre zefektívnenie daných postupov. Sledované boli účinnosti oboch procesov, 

priebeh pH a vplyv potenciálneho metabolizmu biomasy na biosorpciu Al. 
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Materiál a metódy 

Chemikálie: Sabouraudovo (SAB) médium (HiMedia, India), zásobný roztok 

Al(NO3)3 (Merck, Nemecko), konc. HNO3 (ITES, Slovensko) 

Prístroje a zariadenia: trepačka Kavalier LT2 (ČR), centrifúga Mechanika Precyzyjna 

Warszawa MPW-360 (Poľsko), analytické váhy Sartorius 1702 (Nemecko), autoklávy JZD 

Zahnašovice ZA-1 (ČR), atómový absorpčný spektrometer s plameňovou atomizáciou (F-

AAS) Perkin-Elmer 5000 (USA; vlnová dĺžka 309,3 nm; plameň N2O/acetylén; medza 

stanovenia 0,5 mg.l-1 Al) a optický emisný spektrometer s indukčne viazanou plazmou (ICP-

OES) Jobin Yvon 70 Plus (Francúzsko; vlnová dĺžka 396,152 nm; medza stanovenia 0,05 

mg.l-1 Al) 

Biosorpcia Al: Kompaktné biomasy mikroskopických húb Neosartorya fischeri (NF), 

Aspergillus clavatus (AC) a Aspergillus niger (AN) sa pripravili v 100 ml Erlenmayerovej 

banke inokuláciou 5 ml suspenzie spór (predtým izolovaných z banského územia v Pezinku 

a 14 dní kultivovaných v SAB médiu) do 45 ml SAB média. Po 30-dňovej statickej kultivácii 

sa získali mycéliá s priemerom 5-6 cm, hrúbkou 0,5 cm a hmotnosťou približne 5 g čerstvej 

biomasy. Peletizovaná čerstvá biomasa NF s hmotnosťou približne 5 g sa pripravila po 3-

dňovej dynamickej kultivácii 5 ml suspenzie spór v 45 ml SAB média za neustáleho miešania 

na trepačke (jednotlivé pelety získanej biomasy mali sférický tvar s priemerom 0,5 cm). 

Získané kompaktné a peletizované biomasy sa od SAB média oddelili filtráciou, premyli sa 

deionizovanou vodou a následne sa centrifugovali, aby sa zabezpečilo úplné odstránenie 

zvyškového SAB média. Takto upravené peletizované a kompaktné biomasy sa umiestnili do 

50 ml roztoku Al(NO3)3 v Erlenmayerovej banke s obsahom 2,5 g Al a dané systémy boli 

požadovanú dobu počas biosorpcie miešané na trepačke. Na hodnotenie vplyvu metabolizmu 

huby NF na Al biosorpciu sa použila jej neživá kompaktná biomasa sterilizovaná pri 120 ºC. 

Po biosorpcii sa kompaktné a peletizované biomasy húb oddelili od roztoku Al tak, ako je 

uvedené vyššie, aby sa zabezpečilo úplné odstránenie zvyškového roztoku Al. Následne boli 

stanovené celkové obsahy Al v biomase a zvyškovom roztoku Al. Všetky experimenty boli 

opakované 3-krát aj s použitím kontrolných vzoriek bez prítomnosti Al. 

Bioakumulácia Al: 40 ml SAB média v 100 ml Erlemayerovej banke sa naočkovalo 5 

ml suspenziou spór húb NF, AC a AN podobne ako pri procese biosorpcie. Systém sa naviac 

obohatil 5 ml roztoku Al(NO3)3 s obsahom 2,5 mg Al. Po 30-dňovej statickej kultivácii sa 

kompaktné biomasy od SAB média obohateného Al oddelili tak, ako je uvedené vyššie, aby sa 
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zabezpečilo úplné odstránenie zvyškového SAB média obohateného Al. Následne boli 

stanovené celkové obsahy Al v biomase a zvyškovom SAB médiu obohatenom Al. Všetky 

experimenty boli opakované 5-krát aj s použitím kontrolných vzoriek bez prítomnosti Al. 

Stanovenie celkového obsahu Al: Koncentrácie Al vo zvyškovom roztoku Al, 

zvyškovom SAB médiu obohatenom Al a biomase húb sa stanovili s F-AAS a ICP-OES. 

Rozklad biomasy prebiehal po jej vysušení pri teplote 40 °C za zvýšeného tlaku v autoklávoch 

s 5 ml konc. HNO3 a teplote 160 °C po dobu 5 hodín. Správnosť výsledkov bola overená 

analýzou certifikovaných referenčných materiálov (CRM) vody, lucerny a biomasy kvasiniek. 

Všetky stanovené koncentrácie Al v CRM boli v zhode s ich certifikovanými hodnotami. 

Naviac, technika prídavku štandardu Al bola aplikovaná pri analýze všetkých reálnych vzoriek 

s uspokojivými výsledkami. 

 

Výsledky a diskusia 

Priebeh biosorpcie Al peletizovanou a kompaktnou formou biomasy huby Neosartorya 

fischeri počas 16 h v modelovom roztoku Al(NO3)3 s počiatočným množstvom 2,5 mg Al je 

znázornený na Obr. 1. Sorpčná rovnováha pre obe sledované formy huby sa ustálila približne 

po 1 h, pričom peletizovaná biomasa Neosartorya fischeri má asi dvojnásobne vyššiu sorpčnú 

kapacitu ako jej kompaktná forma, čo je pravdepodobne spôsobené jej väčším špecifickým 

povrchom. Hodnota pH modelového roztoku vzrástla počas biosorpcie asi o dve desatiny. 

Časový interval 1 h sa použil aj pre ďalšie štúdium biosorpcie ostatných húb. 
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Obr. 1: Priebeh 16-h biosorpcie (štandardné odchýlky (SD) priemerných hodnôt koncentrácií imobilizovaného 
Al, n=3) Al peletizovanou a kompaktnou biomasou Neosartorya fischeri (NF) v modelovom roztoku Al(NO3)3 s 

počiatočným množstvom 2,5 mg Al 
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Na Obr. 2 sú znázornené výsledky 1 h biosorpcie a 30-dňovej bioakumulácie Al z 

rovnakých modelových roztokov Al(NO3)3 kompaktnou biomasou všetkých troch húb. V 

prípade biosorpcie sa dosiahla 10-30 % imobilizácia Al v závislosti od druhu huby, pričom 

hodnota pH vzrástla najviac v prípade Aspergillus niger. Pri biosorpcii Al hubou Neosartorya 

fischeri sa použila aj jej neživá biomasa, pričom sa dosiahla porovnateľná výťažnosť. 

Biologický metabolizmus huby Neosartorya fischeri teda zrejme nemá rozhodujúci vplyv na 

biosorpciu hliníka. V prípade bioakumulácie sa dosiahla 43-75 % imobilizácia Al všetkými 

druhmi húb. Najväčšia zmena pH bola zaznamenaná opäť pri hube Aspergillus niger (hodnota 

pH vzrástla z 3,9 na 7,6). Je zrejmé, že hodnota pH rastie vo všetkých prípadoch 

bioakumulácie a biosorpcie [19]. 
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Obr. 2: Výsledky 1 h biosorpcie (n=3; vľavo) a 30-dňovej bioakumulácie (n=5; vpravo) Al kompaktnou 

biomasou rôznych húb (NF, Neosartorya fischeri; NF*, neživá biomasa Neosartorya fischeri; AC, Aspergillus 
clavatus; AN, Aspergillus niger) v modelovom roztoku Al(NO3)3 s počiatočným množstvom 2,5 mg Al 

 

Záver 

Dosiahnuté výsledky poskytujú uspokojivý úvod do širšie skúmanej problematiky 

biosorpčných a bioakumulačných procesov hliníka v životnom prostredí. Uvedené postupy s 

využitím vhodných biomateriálov (baktérie, huby, riasy, fytoplanktón, machy, lišajníky a iné) 

môžu byť užitočné pre viaceré environmentálne aplikácie. Na kontaminovaných územiach, 

ovplyvnených napr. acidifikačnými procesmi z banskej činnosti, môžu vo forme 

bioremediačných postupov výrazne pomôcť pri revitalizácii daného ekosystému. 
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