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ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zabývá produkcí vodíku bakteriemi rodu Clostridium. Práce podává

přehled o způsobech produkce vodíku uvedenými mikroorganismy, charakterizuje další
biotechnologické metody a ukazuje příklady průmyslové výroby vodíku. Dále jsou popsány
kvalitativní znaky a metabolismus bakterií rodu Clostridium a uvedeny příklady využitelných
substrátů. 

K detekci a identifikaci bakterií rodu Clostridium se využívá polymerázová řetězová
reakce (PCR) s rodově a druhově specifickými primery. DNA izolovaná metodou fenolové
extrakce z bakteriální kultury Clostridium tyrobutyricum DSM 2637 byla amplifikována
pomocí rodově specifické PCR za vzniku PCR produktů o velikosti 619 bp. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Clostridium, produkce vodíku, hydrogenasy, rodově specifická PCR 

 
 
 

ABSTRACT 
The bachelor thesis deals hydrogen production by bacteria of the genus Clostridium.

Thesis gives an overview about hydrogen production mentioned microoganism, characterized
further biotechnological methods and show examples of industrial production of hydrogen.
Also there are describes the quantitative characteristic and metabolism of bacteria genus
Clostridium and examples of usable substrates. 

Polymerase chain reaction (PCR) is used to the detection and identification by species and
specific primers. DNA isolated by fenol extraction from bacterial culture Clostridium
tyrobutyricum DSM 2637 was amplified using genus-specific PCR to form PCR products size
619 bp. 

 
KEY WORDS 
Clostridium, hydrogen production, hydrogenases, genus-specific PCR  
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1 ÚVOD 

Mikroorganismy jsou využívány v biotechnologických procesech k výrobě 
vysokomolekulárních i nízkomolekulárních látek. Globální klimatické změny zapříčiňují 
vzrůstající zájem o alternativní zdroje energie a vedou k vylepšování a hledání optimálních 
technologií pro získávání obnovitelných energií. V současné době je značná pozornost 
věnována produkci rozpouštědel a hořlavých plynů. Schopnosti některých bakteriálních druhů 
přeměňovat organickou hmotu na plyn se již zčásti využívá v průmyslovém měřítku. 
Konkrétně se jedná o bakterie schopné produkovat hořlavý methan. V methanizační jednotce 
přemění bakterie na tento plyn ročně asi sto tisíc tun bioodpadu. Utilizací jedné molekuly 
glukosy se uvolní dvě molekuly methanu, který lze využít k výrobě elektrické energie. 
Znamená to, že bakterie by mohly být v budoucnu využívány jako alternativní zdroj energie. 

Tzv. "suchá" biomasa je vhodným materiálem pro konverzi pomocí klasických 
termochemických procesů biomasa s vysokým obsahem vody je tímto způsobem 
z ekonomického hlediska nevyužitelná. Proto může být v případě vlhké biomasy výhodné 
využít biotechnologické procesy, kdy reakce jsou katalyzovány mikroorganismy ve vodném 
prostředí za nízkých teplot a tlaků. V tomto případě rozlišujeme dva hlavní procesy: 
vodíkovou fermentaci  bez přítomnosti světla a fotobiologickou produkci vodíku.1  

V souvislosti s poklesem globálních reserv fosilních paliv a zvyšováním produkce 
polutantů a znečištění prostředí v důsledku používaní fosilních paliv (za vzniku CO2, NOx, 
SOx, CxHx a dalších organických polutantů) je životní prostředí vystavováno nežádoucím 
změnám. Aktuální trendy z hlediska životního prostředí se přiklánějí k využívání 
alternativních zdrojů energie, které jsou čisté a obnovitelné. V posledních letech je vodík 
pokládán za jeden z nejvíce nadějných alternativních zdrojů, protože je čistý, efektivní a 
recyklovatelný. Produkce vodíku mikroorganismy se jeví jako účelná, neznečisťující a 
energeticky výhodná. Nicméně, vodík není tak jednoduše k dispozici jako fosilní paliva, 
protože se na zemi prakticky volně nevyskytuje a je produkován nákladnými chemickými 
procesy, které jsou energeticky náročné.2

Řešením by mohla být již zmíněná fermentace s produkcí vodíku, která nevyžaduje vysoké 
teploty ani tlaky a využívá odpadní materiály bohaté na sacharidy. Obnovitelné zdroje 
energie, jako celulosa nebo škrob obsažené v biomase, představují významné množství, 
levných a dostupných surovin pro produkci vodíku.3 Často využívaným mikroorganismem 
pro produkci vodíku jsou bakterie rodu Clostridium. Tyto bakterie syntetizují enzymy 
hydrogenasy zodpovědné za produkci vodíku. Hydrogenasy obsažené v těchto bakteriích, 
katalyzují interakce protonu a elektronu za vzniku plynného vodíku nebo obrácenou reakci.4  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Fosilní paliva 

Fosilní paliva vznikla přeměnou odumřelých těl rostlin a živočichů za nepřístupu vzduchu. 
Jejich intenzivní využívání se traduje od počátku průmyslové revoluce. Fosilní paliva jako 
ropa, uhlí a zemní plyn dnes poskytují zdroj pro většinu energetických požadavků lidstva. 
Světová energetika je pokryta přibližně z 85 % fosilními palivy, 7 % jadernou energií a 8 % 
obnovitelnými zdroji a to hlavně spalováním dřeva, větrnou a vodní energií. Příčinou vážných 
klimatických změn je spalovaní fosilních paliv. Jejich spalování má za následek vznik 
polutantů, zvýšení koncentrace CO2 o 1,9 % každým rokem, kyselé deště a další emise, které 
mají negativní vliv dopadající negativně na životní prostředí. V nejbližších desítkách let 
můžeme očekávat úplné vyčerpání těchto zdrojů energie. Proto lidstvo musí hledat nové 
zdroje, které jsou obnovitelné a nevyčerpatelné. Jedním z řešení jsou alternativní zdroje 
energie.5

  
2.2 Alternativní zdroje energie 

Alternativní zdroje jsou častěji nazývány jako zdroje obnovitelné. Jde o nevyčerpatelné 
formy energie Slunce a Země jako např.: 

 
− Energie vody 
− Geotermální energie 
− Spalování biomasy 
− Energie větru 
− Energie slunečního záření 
− Využití tepelných čerpadel 
− Energie příboje a přílivu oceánů 

 
Současný trend v energetické politice prosazuje vyrovnaný „energetický mix“ jednotlivých 

druhů zdrojů. Hodnotí se jak z hlediska trvale udržitelného rozvoje, tak z hlediska 
ekonomických ukazatelů. Kromě primárních zdrojů (klasické a jaderné elektrárny) to platí i 
pro alternativní zdroje. Požadavek na maximální využívání alternativních zdrojů je i jedním 
z klíčových bodů energetické politiky Evropské unie. Podle výsledků průzkumu provedeného 
statistickým úřadem EU Eurostat 90 % občanů členských zemí považuje zvyšování podílu 
alternativních zdrojů energie na bilanci spotřeby energie za jeden z prioritních úkolů svých 
vlád.6

 
2.3 Vodík jako zdroj energie  

Vodík je považován za palivo budoucnosti. Vodík má být jedním z nejlepších paliv pro 
dopravu, a je jedním z nejuniverzálnějších, nejúčinnějších a nejbezpečnějších paliv.5 Po 
reakci s kyslíkem je vodík za uvolnění energie spalován pouze na vodu. Tato reakce 
neprodukuje žádné emise, jako je tomu například v případě uhlíku, hlavního původce změny 
klimatu. Vodík je tedy čistý a zároveň velmi efektivní zdroj energie.7 Vodík není klasické 
palivo, ale energetický vektor neboli nosič energie. V praxi to znamená, že jej nelze levně a 
energeticky efektivně těžit (už proto, že se vodík v elementární formě na zemi prakticky 
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nevyskytuje) a využívat k produkci primární energie, ale naopak jej musíme pracně a 
s vysokými nároky na energii vyrábět. Vodíkové technologie jsou tedy pouze maximálně tak 
ekologicky čisté, jak čisté jsou primární zdroje energie a suroviny, které se při výrobě vodíku 
používají 8. 

Kolem 95 % v současnosti vyráběného vodíku je ihned využíváno ve spotřebitelském 
průmyslu. Celosvětově se vyráběné množství vodíku v současnosti pohybuje ročně kolem 
45 milionů tun. Celková výroba však v současné době představuje pouhé 1 % spotřeby 
energie lidstva.7

 
Výhody vodíku jako energetického zdroje: 
− Spalováním vodíku se produkuje pouze vodní pára, která není skleníkový plyn. Není 

tedy příčinou znečištění atmosféry a životního prostředí 
− Spalováním vodíku v automobilech je o 50 % efektivnější než u benzínu. Vodíkové 

články jsou považovány za budoucí pohon pro automobily 
− Vodík má vysokou energetickou výtěžnost 122 kJ/g, která je 2,75 vyšší než 

u uhlovodíkových paliv 
− Účinnost konverze vodíku na elektrickou energii je dvojnásobná při  použití 

palivových článků místo plynových turbín 
− Vodík lze snadno skladovat jako hydridy kovů 
− Přenos vodíku prostřednictvím plynovodů je efektivnější než přenos elektřiny 

vedením5 
 
Nevýhody vodíku jako energetického zdroje: 
− Není zdrojem energie, ale pouze nosičem 
− Momentálně je produkován z fosilních paliv při vložení velkého množství energie 
− Skladováni v kapalné fázi při teplotě –253 °C a v plynné fázi pod tlakem 350 bar je 

náročné z energetického hlediska 
− Není vytvořena distribuční síť pro transport, skladování a výdej5 

 
2.4 Průmyslová výroba vodíku 

V současné době je vodík vyráběn z fosilních paliv a biomasy. 
 
2.4.1 Výroba vodíku z fosilních paliv 

 
2.4.1.1 Parní reforming zemního plynu 

Tato technologie je v současnosti nejlevnějším a nejrozšířenějším způsobem výroby vodíku. 
Teplo pro reformní reakci i následnou konverzi oxidu uhelnatého je dodáváno z přímého 
spalování části zemního plynu. 

Reformní reakce: 224 3HCOOHCH +→+  (1) 

Konverze CO:  (2) 222 HCOOHCO +→+

Účinnost produkce se pohybuje okolo 80 %. Značnou nevýhodou je produkce vysokého 
množství oxidu uhličitého na 1 kg vodíku se vyprodukuje 7,05 kg CO2.9
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2.4.2 Výroba vodíku z biomasy 
 

2.4.2.1 Parní reformování biomasy 

Parní reformování biomasy sestává ze dvou základních kroků. Prvním z nich je pyrolýza, 
při které vznikají z biomasy převážně plynné produkty (methan, vodík, oxid uhelnatý) jak je 
ukázáno v rovnicích: 

2xx x/2HyCOy)C(1OCH ++−→  (3) 

42xx x/8CHx/4HyCOx/8)Cy(1OCH +++−−→  (4) 

Následuje druhá fáze, ve které jsou zbylé organické pevné látky a methan převedeny 
pomocí vodní páry na oxid uhelnatý a vodík při 600–1000 °C  

22 HCOOHC +→+  ∆H0
298 = +163 kJ/mol (5) 

222 HCOOHC +→+  ∆H0
298 = –41,2 kJ/mol (6) 

Substráty zpracovatelné touto metodou jsou různé od pevného komunálního odpadu, přes 
odpady z potravinářského průmyslu, oleje, cíleně pěstovanou nebo odpadní zemědělskou 
biomasu, až po paliva fosilního původu např. uhlí.9

 
2.4.3 Výroba vodíku z bioplynu a bioethanolu 

 
2.4.3.1 Katalytické parní reformování bioplynu 

Během procesu parního reformování, reaguje plyn obsahující methan s vodní parou při 
teplotě 500–950 °C za přítomnosti katalyzátoru, obvykle niklu.  

224 H3COOHCH +→+  ∆H0
298 = +206,2 kJ/mol (7) 

2224 H4COOH2CH +→+  ∆H0
298 = +165 kJ/mol (8) 

U obou reakcí je za vysokých teplot a nízkých tlaků rovnováha posouvána směrem 
k produktům. Vzniklý syntézní plyn – směs vodíku a oxidu uhelnatého – musí být před 
použitím v PEM (palivové články) čištěn, jelikož oxid uhelnatý je katalytickým jedem pro 
vzácné kovy. 

Další techniky katalytického reformování: 
Reformování oxidem uhličitým – část vodní páry je v tomto procesu nahrazena oxidem 

uhličitým, což vede k produkci syntézního plynu s větším poměrem CO/H2. 

224 2H2COCOCH +→+  ∆H0
298= +247 kJ/mol (9) 

Parciální oxidace – tento proces je schopen produkovat nejen vodík z bioplynu, ale je 
schopen zpracovávat i těžké uhlovodíky a může probíhat buďto katalyticky za nižších teplot 
(methan okolo 600 °C) nebo bez přítomnosti katalyzátoru za teplot vyšších (od methanu 
k těžkému topnému oleji a uhlí při 1100–1500 °C).  

224 2H2CO1/2OCH +→+  ∆H0
298= –71 kJ/mol (10) 

Termické krakování - další možností zužitkovaní uhlovodíků termickými procesy je 
jednokrokové termokatalytické štěpení. Methan nebo vyšší uhlovodíky se v nepřítomnosti 
oxidačního činidla rozkládají mezi 700–980 °C vytvářejíc vodík a uhlík: 
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24 2HCCH +→  ∆H0
298 = +75 kJ/mol9 (11) 

2.4.3.2 Katalytické parní reformování bioethanolu 

Ethanol je dnes považován za velmi důležitý substrát vzhledem k mnoha výhodám: může 
být produkován z biomasy a patří tedy mezi obnovitelné zdroje. Je to netoxická kapalina, 
výrazně se neodlišující od dnes používaných kapalných paliv, snadno poskytuje vodík za 
podmínek parního reformování a obvykle neobsahuje katalytické jedy (síru). 
 
Celková stechiometrie procesu je popsána následující rovnicí: 

22252 6H2COO3HOHHC +→+  ∆H0
298 = –347,4 kJ/mol (12) 

Chemizmus reakce: 

224252 6H2CO2CHO3HOHHC ++→+  ∆H0
298 = +51,3 kJ/mol (13) 

224 3HCOOHCH +→+  ∆H0
298 = +206,2 kJ/mol (14) 

O3HCH3HCO 242 +→+  ∆H0
298 = –251 kJ/mol (15) 

OHCH4HCO 2422 +→+  ∆H0
298 = –253 kJ/mol 9 (16) 

 
2.4.4 Výroba vodíku elektrolýzou 

 
2.4.4.1 Elektrolýza 

Elektrolýza je proces, při kterém stejnosměrný proud při průchodu vodným roztokem štěpí 
chemickou vazbu mezi vodíkem a kyslíkem: 

222 O2HO2H +→  (17) 

H+ poté reaguje na katodě za vzniku plynu, který je jímán a následně skladován. Proces 
elektrolýzy probíhá za pokojových teplot a pro jeho chod je nutná pouze elektrická energie. 
Tímto způsobem jsou vyrobena asi 4 % z celkové světové produkce vodíku. Celková účinnost 
elektrolýzy se pohybuje přibližně v rozmezí 25–35 %.9

 
2.4.4.2 Vysokoteplotní elektrolýza 

Pro vysokoteplotní elektrolýzu, nazývanou též někdy parní elektrolýza, je charakteristické, 
že část dodávané energie tvoří elektrická energie a část je přivedena ve formě tepla. Reakce 
probíhající ve vysokoteplotním elektrolyzéru je reverzní k reakci probíhající v palivových 
článcích s pevnými oxidy. Do elektrolyzéru vstupuje pára a vodík. Vystupuje z něho 
obohacená směs obsahující 75 % (hm) vodíku a 25 % (hm) páry. Z ní je na anodě oddělen 
iont kyslíku, který prochází membránou. Vodík je z páry oddělen v kondenzační jednotce. 
Celková účinnost vysokoteplotní elektrolýzy může dosahovat až 45 %.9
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2.4.4.3 Termochemické cykly 

Při termochemickém štěpení vody je voda rozdělena na kyslík a vodík pomocí série 
chemických reakcí, které jsou iniciované teplem nebo v případě hybridních cyklů teplem a 
elektrickou energií. Cykly jsou uzavřené, tj. použité chemické látky jsou v průběhu reakcí 
recyklovány a znovu vstupují do procesu. Doplňovanou vstupní surovinou je tedy pouze voda 
a výsledným produktem vodík a kyslík.9

 
Siřičito-jódový termochemický cyklus  

C)(120SOH2HIO2HSOI 42222 °+→++  (18) 

C)1000(8001/2OOHSOSOH 22242 °−++→  (19) 

C)400(300HIHI2 22 °−+→  (20) 

Účinnost celého výrobního cyklu vodíku se pohybuje v rozmezí 40–52 % (50 % při 
950 °C).9

 
2.5 Vodík produkovaný biologickými činiteli 

Nedávné vývojové trendy v energetické politice světa vedly ke zintenzivnění studií 
o alternativních a udržitelných energetických zdrojích. Jedním z možných udržitelných zdrojů 
energie je vodík produkovaný biologickými činiteli.10 Současné výrobní postupy vodíku 
z fosilních paliv nebo biomasy jsou vysoce energeticky náročné. Biotechnologické způsoby se 
dají považovat za obnovitelné a energeticky nenáročné. Právě mikroorganismům schopným 
rozkládat biologické materiály za vzniku cenných produktů je věnována zvýšená pozornost. 
Zatím nejdiskutovanějším způsobem produkce vodíku je tzv. vodíková fermentace bez 
přístupu světla pomocí niž lze odbourávat různé druhy organického materiálu až na vodík. 
Dalšími alternativami pro produkci vodíku mohou být: biofotolýza vody řasami a 
cyanobakteriemi, fotorozklad organických sloučenin fotosyntetickými bakteriemi. Dále jsou 
k dispozici hybridní systémy produkující vodík kombinací tmavých a fotofermentačních 
procesů, které jsou zajímavé z hlediska výtěžnosti až 12 mol H2 mol hexosy.11

 
2.6 Biotechnologická produkce vodíku 

2.6.1 Bakterie produkující vodík 
Jak již bylo uvedeno, vodík se volně na zemi nevyskytuje, ovšem existují místa, kde lze 

naměřit jeho malé koncentrace (např. bláto z řek, rybníků, jezer a moře, na povrchu některých 
půd, v bažinách, hnoji, kalech, olejích a pod.). Nicméně většina takto produkovaného vodíku 
je převedena na methan a nebo vyžita v metabolismu mikroorganismů ještě před únikem do 
atmosféry. Většinou se jedná o místa bez anebo s omezeným přístupem kyslíku.12  

Mezofilní a termofilní anaerobové rostoucí v rozmezí pH 4–7 patří mezi mikroorganismy 
nejčastěji produkující vodík např. (klostridia, Thermoanaerobacter, methylotrofní, 
methanogenní, archea a bakterie v gastrointestinálnim traktu). Dalšími mohou být fakultativní 
anaeroby (Escherichia coli, Enterobacter, Citrobacter); aeroby obsahující enzymy 
nitrogenasy, které jsou schopné fixovat vzdušný dusík (Alcaligenes, Bacillus, Klebsiella), 
fotosyntetické bakterie a cyanobakterie. Mnoho mikroorganismů je také schopno produkovat 
vodík vlivem stresových podmínek, anebo z důvodu nedostatku některých živin.12
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2.6.2 Bakterie rodu Clostridium 
Doména Bacteria, kmen Firmicutes, třída Clostridia, řád Clostridiales, čeled 

Clostridiaceae, rod Clostridium 
 
Jendá se o buňky ve tvaru pleomorfních tyček (rovné nebo mírně zakřivené, různá délka a 

průměr), uspořádané po dvou a v krátkých řetězcích, se zakulacenými nebo občas 
zašpičatělými konci, ojediněle ve spirálách. Některé druhy tvoří dlouhá vlákna. V rané fázi 
růstu se barví grampozitivně. Většinou pohyblivé peritrichálními bičíky. Vytváří oválné nebo 
kulaté endospory, které obvykle ztlušťují buňku; jsou obligátně anaerobní, i když některé 
druhy jsou tolerantní ke kyslíku. Většina druhů je chemoorganotrofní, některé jsou 
chemoautotrofní nebo chemolitotrofní. Některé druhy fixují vzdušný dusík. Z cukrů nebo 
peptonů produkují obvykle směs organických kyselin a alkoholů. Jsou metabolicky velmi 
rozmanitou skupinou s optimální teplotou v rozmezí 10–65 °C široce rozšířenou v prostředí. 
Mnoho druhů produkuje silné toxiny (botulotoxin a tetanotoxin patří mezi nejúčinnější jedy 
vůbec) a některá klostridia jsou primárně patogenní pro zvířata a člověka. Klostridie se běžně 
vyskytují tam kde je velké množství organických látek a nedostatek přístupu kyslíku 
např. v půdě, kalu, rašelině, mořských sedimentech, rozkládajícím se rostlinném materiálu, 
živočišných a rostlinných produktech, ve střevním traktu člověka, jícnu obratlovců, u hmyzu 
a v humánním či veterinárním klinickém materiálu. Mohou být sacharolytické, nebo 
proteolytické nebo obojí a těchto vlastností se využívá pro diferenciaci klostridií, protože 
druhově je to velice bohatý rod s více než 100 taxony.13

V produkci vodíku mezi anaerobními bakteriemi sehrávají bakterie rodu Clostridium 
důležitou roli. V mnoha studiích bylo potvrzeno, že tyto bakterie produkují vodík ve vyšších 
množstvích než ostatní bakterie a také jsou schopny fermentovat širokou škálu organických 
materiálů. 

Druhy Clostridum butyricum, Clostridium acetobutyricum, Clostridium beijerinckii, 
C. thermolacticum, Clostridium saccharoperbutylacetonicum, Clostridium tyrobutyricum, 
C. thermocellum a Clostridium paraputrificum jsou příklady anaerobních a spory 
vytvářejících producentů vodíku. Tyto bakterie využívají většinou dva způsoby tvorby 
vodíku, máselné a octové kvašení. Teoreticky jsou z jednoho molu glukosy produkovány až 
4 moly vodíku při octovém kvašení a 2 moly vodíku při máselném kvašení. Produkce vodíku 
je katalyzována enzymem hydrogenasou. Bakterie rodu Clostridium obvykle využívají obou 
typů fermentace a množství  vzniklého vodíku z glukosy je určeno poměrem výsledných 
produktů butyrát/acetát. 

Klostridia  produkují vodík během exponenciální fáze růstu. Když dosáhnou stacionární 
fáze, metabolismus se změní z produkce vodíku a kyselin na produkci rozpouštědel.14

 
2.6.3 Metabolismus rodu Clostridium 

Rozsáhlý rod Clostridium je charakteristický zvláštním typem metabolismu puryvátu. 
Puryvát je zde oxidačně dekarboxylován za součinnosti koenzymu A. Tuto reakci katalyzuje 
oxidoreduktasa, jejímž kofaktorem je ferrodoxin, který svým nízkým potenciálem umožňuje 
tvorbu plynného vodíku. Kondenzací dvou acetylkoenzymů A řadou redukcí, dekarboxylací a 
dalších reakcí vznikají tyto metabolické produkty: butyrát, butanol, aceton, 2-propanol,  
β-hydroxymáselná kyselina a malé množství octové kyseliny. Máselná kyselina je nepříjemně 
a pronikavě páchnoucí kapalina, a proto jsou klostridie velmi obávanou kontaminací 
v sýrařství, kde mohou navíc silnou tvorbou plynu (tj. oxidu uhličitého a vodíku) způsobovat 
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nežádoucí pozdní duření sýrů. Některých druhů rodu Clostridium (např. C. butyricum a 
C. acetobutylicum) se však používá pro průmyslovou kvasnou výrobu kyseliny máselné, která 
slouží ve voňavkářství k přípravě vonných esterů. Zvýšení produkce kyseliny na úkor 
butanolu se dosáhne jejím postupným neutralizováním mletým uhličitanem vápenatým. 
Jestliže se pH prostředí neupravuje, přestane se brzy tvořit máselná kyselina a začne se 
produkovat aceton a butanol. Na tomto principu je založeno aceton-butanolové kvašení, 
používané pro kvasnou výrobu těchto rozpouštědel. Při aceton – butanolovém kvašení vzniká 
také malé množství ethanolu. Některé druhy sacharolytických klostridií tvoří ethanol, acetát, 
oxid uhličitý a vodík jako hlavní produkty metabolismu, zatímco máselnou kyselinu ani 
butanol netvoří (Obr. 1). Klostridia se spolu s dalšími anaerobními bakteriemi uplatňují při 
anaerobním způsobu čištění odpadních vod a při vyhnívání organického materiálu v bažinách 
a stojatých vodách. Vodík a oxid uhličitý, produkované klostridiemi, jsou zde využívány 
anaerobními methanovými bakteriemi, které získávají energii oxidací vodíku kyslíkem 
z oxidu uhličitého a tvoří přitom methan.15

 

 
Obr. 1 Schéma metabolismu bakterií rodu Clostridium9 
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2.6.4 Bakterie rodu Clostridium produkující vodík 
Bakterie rodu Clostridium patří k významným producentům vodíku. K produkci využívají 

převážně vodíkovou fermentaci za anaerobních podmínek a celou řadu substrátů. V současné 
době se provádí výzkumy a hledá se optimální kultura schopná co nejefektivněji odbourávat 
substrát za co nejvyšších výtěžku vodíku. Tabulka 1 a Tabulka 2 ukazují příklady bakterií 
odbourávající různé typy substrátu, rostoucí za různých podmínek fermentace a jejich výtěžky 
vodíku. 

 
Tabulka 1 Příklady bakterií rodu Clostridium produkujících vodík.(druh, substrát, typ 

reaktoru, H2 výtěžky)  

 
Převzato z práce: Wang a Wei (2009).16

 
Tabulka 2 Příklady bakterií rodu Clostridium produkujících vodík (druh, substrát,typ 

reaktoru, podmínky, H2 výtěžky) 

 
Převzato z práce: Chong a spol. (2009).14

 
2.6.5 Hydrogenasy 

Hydrogenasy hrají klíčovou roli v produkci vodíku. Hydrogenasy byli objeveny v roce 
1931. Nacházejí se hlavně u prokaryot a v menším měřítku u eukaryot. Hydrogenasy se dají 
rozdělit do několika kritérií podle: proteinové struktury, typu elektronového nosiče 
(např.ferrodoxin, rubredoxin, chinin, atd.) a především podle kovu obsaženého v jejich 
reakčním centru. Rozlišujeme NiFe-hydrogenasy (včetně podrodiny NiFeSe-hydrogenasy), 
Fe-hydrogenasy a hydrogenasy neobsahující kov. Nejčastěji se vyskytují NiFe-hydrogenasy. 
Hydrogenasy hrají důležitou roli ve vodíkovém metabolismu u mnoha druhů organismů 
např. fotosyntetických, metanogenních, dusík fixujících, střevních a acetonogenních 
prokaryot.  

NiFe- a Fe-hydrogenasy jsou charakteristické třemi typy reakcí: 

HOHHOHHH 2121
2

121 +↔+  (21) 
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HOHHOHHH 3121
2

131 +↔+  (22) 

HOHHOHHH 2122
2

221 +↔+  (23) 

22 HoHp −↔−  (24) 
-

2 2e2HH +↔ +  (25) 

Reakce (25) je významná z biotechnologického hlediska, protože hydrogenasy (NiFe a Fe) 
katalyzují interakce protonů s elektrony za vzniku H2. Podle metabolické funkce buď 
hydrogenasy vodík produkují, anebo spotřebovávají.12 Fe – Fe hydrogenasy jsou přítomné 
hlavně u grampozitivních bakterií jako Clostridium, které mezi mesofilními druhy jsou často 
považovány za jednu z hlavních skupin mikroorganismů využívající vodíkové fermentace 
k produkci vodíku. Tento proces u Clostiridium souvisí s aktivitou hydrogenas, která je 
regulována metabolicky, včetně transkripce genu hydrogenasy.4

 
2.6.6 Nitrogenasy 

Nitrogenasy jsou enzymy využívané mikroorganismy pro fixaci dusíku z ovzduší. 
Společně s hydrogenasami se také podílí na produkci vodíků při vodíkové fermentaci. 
V přítomnosti kyslíku je jejich enzymatická činnost inhibována.  

Nitrogenasy jsou charakteristické dvěma typy reakcí za přítomnosti dusíku a bez 
přítomnosti dusíku.11

16Pi  16ADP  H  2NH  ATP 16  8e  8H N 23
-

 2 +++→+++ +  (26) 

16Pi  16ADP  H 4  ATP 16  8e  8H 2
- ++→+++  (27) 

 
2.6.7 Suroviny 

Suroviny a především odpadní vody bohaté na organické látky jsou hlavními zdroji energie 
pro bakterie produkující vodík. Schopnost bakterií metabolizovat tyto substráty je výhodným 
a energeticky nenáročným procesem, využitelným např. při zpracování odpadních vod 
v potravinářství, ale i v jiných odvětvích v průmyslu. Rychlost produkce a výtěžky vodíku 
jsou závislé na činnosti bakterií, které potřebují optimální podmínky pro růst (pH, teplota, 
tlak atd.). 

 
2.6.7.1 Potravinářské odpady a odpady na bázi škrobu  

Potravinářské odpady z průmyslu a domácností obsahují vysoké množství sacharidů a 
proteinů. V současnosti jsou potravinářské odpady z průmyslu většinou upravovány 
anaerobně. Speciálně sacharidy v potravinářském odpadu by mohly být potenciálním 
substrátem pro anaerobní vodíkovou produkci. Byla zkoumána produkce vodíku z odpadu 
z potravinářství a kalů z čistíren. Potenciální produkce vodíku z potravinářského odpadu byla 
vyšší než z čistírenských kalů. Nicméně, produkce vodíku z čistírenských kalů vzrůstala po 
zvýšení podílu sacharidů o 13–19 %. Maximální potenciální produkce bylo dosaženo 
kombinací obou typů substrátu v poměru 87:13 (potravinářský odpad:čistírenský kal). Tato 
studie byla provedena s využitím mesofilních (35±2 °C) a termofilních (50±2 °C) 
mikroorganismů. Výtěžky vodíku z termofilních acidogenních kultur (Clostridium 
thermolacticum) byly vyšší než u mesofilních kultur. 
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Dalšími zkoumanými materiály byly odpadní vody, které vznikají při zpracování jablek a 
brambor. Přidáním živin do odpadních vod prokázalo zvýšení produkce vodíku. Celková 
produkce vodíku byla v médiu ze zpracování jablek 0,9 l H2/l a z média ze zpracování 
brambor 2,1 l H2/l. 

Rýžový kal je dalším potenciálním odpadem z průmyslu a obsahuje polysacharid škrob. 
Rýže obsahuje sacharidy, proteiny, lipidy a vodu. Byl proveden experiment za použití 
rýžového kalu obsahujícího 5,5 g sacharidů/l s využitím bakterií rodu Clostridium. Výtěžky 
vodíku byly 346 ml H2/l. 

Melasa jako vedlejší produkt při výrobě cukru je substrátem bohatým na sacharosu. 
Výtěžky vodíku dosáhly 26,13 mol H2/kg. 

Produkce vodíku z odpadních vod obsahujících škrob byla zkoumána za termofilních 
podmínek při 55 °C. Maximální výtěžek byl 92 ml  H2/g při pH 6.14

 
2.6.7.2 Lignocelulozové materiály 

Lignocelulosové materiály obsahují celulosu, hemicelulosu a lignin. Lignocelulosa je 
k dispozici ve velkých množstvích jako lignocelulosový odpad ze zemědělského a 
dřevařského průmyslu. Lignocelulosové materiály jsou nejhojnějším obnovitelným zdrojem 
hexosy a pentosy s potenciálním využitím pro průmyslovou fermentaci na produkci ethanolu. 
Nevýhodou mohou být předběžné procesy zahrnující nejprve degradaci celulosy na 
jednoduché cukry. Po přidání organismů schopných rozkládat celulosu by se tento materiál 
mohl stát potenciální surovinou.pro produkci vodíku. Bakterie rodu Clostridium izolované 
z termitů úspěšně produkovaly vodík z ovesných slupek. Během 81 hodin bakterie 
spotřebovávaly 0,92 mmol glukosy za hodinu a produkovaly 4,1 mmol H2/h. Clostridum 
thermocellum degradovalo celulosu za vzniku vodíku. Delignifikovaná dřevěná vlákna byla 
dobrým substrátem s výtěžkem 1,6 mol H2 na mol glukosy. Při vyšších teplotách (55 °C) bylo 
dosaženo vyšší produkce vodíku z celulosy. Přidání HCl do lignocelulosových materiálu 
pomohlo k jeho rozkladu a zvýšilo produkci vodíku v porovnání s produkcí ze surového 
materiálu.14

 
2.6.7.3 Mlékárenský odpad 

Odpadní vody a syrovátka vznikající při zpracování mléčných produktů v podnicích na 
výrobu sýru a v mlékárnách obsahují disacharid laktosu. Celosvětově je produkováno kolem 
108 tun ročně syrovátky s rizikem znečištění prostředí kvůli vysokému obsahu organických 
látek. Hlavní složka těchto odpadů je laktosa složená z galaktosy a glukosy. Syrovátka 
obsahuje kolem 5 % laktosy, která je vhodným substrátem pro fermentační produkci vodíku.  

Experimentálně byly použity syrovátka pro produkci vodíku např. bakteriemi Clostridium 
saccharoperbutylacetonicum. Rychlost produkce vodíku byla ovlivněna pH reakce, které bylo 
mírně kyselé. Bylo dosaženo výtěžku 2,7 mol H2/mol laktosy při pH 6. Zvýšení výtěžků 
vodíku na 3 moly H2/mol laktosy bylo dosaženo pomocí Clostridium thermolacticum 
u kontinuálního režimu za vyšší teploty fermentace.14

 
2.6.7.4 Odpadní vody z výroby palmového oleje 

Palmový olej je hlavní tržní surovinou v tropických rozvojových zemích, včetně Malajsie, 
kde palmový olej činní hlavní zdroj příjmů. Během extrakce surového palmového oleje 
(CPO) se ve mlýnech vytvářejí odpadní vody, jmenovitě palmové odpadní vody (POME). 
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Běžně jsou POME odbourávány v zahrazených systémech nebo otevřených tancích, kde jsou 
postupně degradovány za vzniku směsi plynů. Směs plynů však uniká do životního prostředí a 
znečišťuje ho. Vzhledem k obsahu organických látek jsou POME cennou biotechnologickou 
surovinou. Dříve byly POME využívány jako substrát pro produkci kyseliny citrónové. 
V současné době je pozornost soustředěna na produkci vodíku a bionafty ze surového 
POME.14

 
2.7 Metody produkce vodíku biologickými činiteli 

2.7.1 Biofotolýza vody využitím zelených řas a cyanobakterií 
Zelené řasy a cyanobakterie štěpí vodu na vodík a kyslík přímou a nepřímou biofotolýzou. 

 
Přímá biofotolýza (zelené řasy) 
Konverze vody  na vodík pomocí zelených řas je charakterizována reakcí: 

222 O2HenergiesvětelnáO2H +→+  (28) 

Zelenou řasou produkující vodík za anaerobních podmínek je Chlamydomonas 
reinharditii, která může generovat vodík nebo ho využít jako elektronový donor. Generované 
vodíkové ionty jsou přeměňovány na plynný vodík v médiu s elektrony enzymy 
hydrogenasami přítomnými v buňkách. Světelná energie je absorbována fotosystémem II 
(PSII) za vzniku elektronů, které jsou transformovány ferrodoxinem využívajícím světelné 
energie absorbované fotosystémem I (PSI). Reverzibilní hydrogenasa přijme elektrony 
z redukovaného  ferrodoxinu za vzniku vodíku. 

2

22

O

HaHydrogenasFdPSIPSIIOH

↓

→→→→→

 (29) 

Tyto enzymy jsou velice citlivé na O2. Aktivita hydrogenas byla objevena u dalších 
zelených řas Scenedesmus obluquus, Chlorococum littorale, Platymonas subcordiformis a 
Chlorela fusca.  

 
Nepřímá biofotolýza (cyanobakterie) 
Základní reakce tvorby vodíku z vody pomocí cyanobakterií: 

2612622 6OOHCenergiesvětelná6COO12H +→++  (30) 

2226126 6CO12HenergiesvětelnáO12HOHC +→++  (31) 

Cyanobakterie jsou známé jako zeleno-modré řasy. Je to rozsáhlá a různorodá skupina 
fotoautotrofních mikroorganismů. Cyanobakterie obsahují fotosyntetické pigmenty, jako jsou 
chlorofyl A, karotenoidy a fykobiliproteiny, a mohou vykonávat kyslíkovou fotosyntézu. 
Morfologie těchto organismů spadá do různorodých skupin, které zahrnují jednobuněčné, 
vláknité a vícebuněčné mikroorganismy. Vodík je produkován pomocí dvou enzymů: 
hydrogenasy a nitrogenasy. Vegetativní buňky vláknitých cyanobakterií se mohou vyvíjet do 
strukturálních uspořádání a funkčně specializovaných buněk. Cyanobakterie produkující 
vodík mohou fixovat dusík. Příkladem bakterií fixujících dusík jsou Anabaena a mořské 
Calothrix. Některé cyanobakterie dusík nefixují např. Synechococcus a Gloebacter. 
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Existují dva způsoby vodíkové produkce vegetativními buňkami sinic: 
Heterocystní cyanobakterie fixující dusík: 

2222

222

HCOrecyklCOO

aNitrogenasFerredoxinO)(CHFotosystémOH
↓↓↑↓

→→→→

 (32) 

Neheterocystní cyanobakterie nefixující dusík: 

2

222

222

HATPPSI

COrecyklCOO
aHydrogenasneboNADHP

aNitrogenasFerredoxinO)(CHFotosystémOH

→

↓↑

↓↑↓

→→→→

 (33) 

Růstové podmínky pro Anabaena jsou jednoduché: médium obsahující dusíkaté látky, 
světlo, CO2 a N2. Nitrogenasy hrají důležitou roli pro generování vodíku. Aktivita nitrogenas 
je inhibována kyslíkem. Vodíková produkce se uskutečňuje za anaerobních podmínek. 
Některé kultury vyžadují CO2 během vývojové fáze vodíku, ačkoliv CO2 působí inhibičně na 
fotoprodukci vodíku.11

 
2.7.2 Fotorozklad organických sloučenin fotosyntetickými bakteriemi 

Vodíková produkce purpurovými bakteriemi je důsledkem přítomnosti nitrogenas 
využívajících při nedostatečných zdrojích dusíku světelnou energii a redukci sloučenin 
(organických kyselin). 

2223 2CO4HenergiesvětelnáO6HCOOHCH +→++  (34) 

Fotosyntetické bakterie byly dlouho studovány pro jejich schopnost produkovat významná 
množství vodíku. Výhody jejich využití jsou ve všestrannosti metabolických schopností 
těchto organismů. Fototrofní bakterie vyžadují organický a anorganický elektronový zdroj 
řídící jejich fotosyntézu. Tyto bakterie využívají široký rozsah jednoduchých substrátů. 
Fotoheterotrofní bakterie vhodně přeměňují světelnou energii na vodík utilizací organického 
odpadu jako substrát ve vsádkových a kontinuálních procesech, nebo v systémech 
s imobilizovanými buňkami. Jako substrát vyžívají různé pevné matrice: karegenanové a 
agarové gely, porézní skla a polyuretanové pěny. 

ATPATP

HaNitrogenázFerredoxinO)(CH
NADPH

222

↑↑

→→→  (35) 

Některé fotoheterotrofní bakterie rodu Rhodospirillaceace mohou růst ve tmě. Využívají 
CO jako zdroj uhlíku za vzniku vodíku a CO2. 

222 HCOOHCO +→+ 11 (36) 
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2.7.3 Vodíková  fermentace organických sloučenin 
Vodíková fermentace za nepřítomnosti světla je přirozený děj, ke kterému dochází za 

anoxických nebo anaerobních podmínek. Organické látky jsou v tomto případě využívány 
jako primární zdroj vodíku a také jako zdroj energie. Bakterie rostoucí na organickém 
substrátu tyto substráty odbourávány oxidací a poskytují stavební kameny a energii pro růst. 
Oxidace generují elektrony, které pomáhají udržovat elektrickou neutralitu. V anaerobních 
prostředích sloučeniny a protony, které jsou redukovány na molekulární vodík, se chovají 
jako elektronový akceptor.  

Glukosa, laktosa, sacharosa, izomery hexosy, polymery tvořící škrob, nebo celulosa 
poskytují různé výtěžky vodíku na mol glukosy závislé na podmínkách fermentace a 
konečných produktech. 

Vodíkovou fermentaci lze popsat dvěmi základními rovnicemi: 

23226126 2COt)COOH(acetá2CH4HO2HOHC ++→+  ∆G0= –206 kJ (37) 

Množství generovaného vodíku je závislé na konečném poměru produktů butyrát/acetát. 
V případě, že kyselina octová je konečným produktem, je teoretické maximum 4 moly vodíku 
na mol glukosy.  

2223226126 2COát)COOH(butyrCHCH2CH2O2HOHC ++→+ H  ∆G0= –254 kJ (38) 

Při odbourávání na butyrát jako konečný produkt, jsou generovány 2 moly vodíku na mol 
glukosy. 

Ve vodíkových fermentačních procesech je glukosa zpočátku odbourávána na pyruvát 
glykolýzou. Ten je pak oxidován na acetyl-CoA, který může být přeměňován na acetylfosfát, 
a výsledkem je generace ATP za vylučování acetátu. Oxidace pyruvátu na acetyl CoA 
vyžaduje redukci ferredoxinu. Redukovaný ferredoxin je oxidován hydrogenasou, která 
generuje ferredoxin a uvolňuje elektrony na produkci molekulárního vodíku. 

2CO2Fd(red)CoAacetyl2Fd(ox)CoAPyruvát ++−→++  (39) 

Fd(ox)H2Fd(red)2H 2 +→++  (40) 

Anaerobní fermentace relativně jednoduchým procesem z širokého spektra potenciálně 
využívaných substrátů a odpadních produktů umožňuje masovou produkci vodíku.14

 
2.7.4 Hybridní systémy 

Využití fermentativních a fotosyntetických bakterií 
Mikrobiální produkci vodíku fermentací můžeme rozdělit do dvou kroků. V první kroku 

anaerobní fermentací cukrů nebo organického odpadu jsou produkovány organické kyseliny 
o nízké molekulární hmotnosti (kyselina octová, máselná). Ty jsou pak ve druhém kroku 
rozkládány fotosyntetickými bakteriemi závislými na světlu na vodík. Vzniká tak integrovaný 
systém pro maximalizaci výtěžku vodíku. 
 

1. Krok: vodíková fermentace ( fakultativní anaerobové) 

23226126 2COCOOH2CH4HO2HOHC ++→+  (41) 

2. Krok: foto- fermentace (fotosyntetické bakterie) 
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2223 4CO8HO4HCOOH2CH +→+  (42) 

Dominantním metabolitem je kyselina octová. Kombinací procesu je možné získat až 
12 mol H2 na jeden mol glukosy. Byly zkoumány různé kombinace např. purpurových 
bakterií a anaerobních bakterií (rod Clostridium) za účelem maximalizace přeměny odpadních 
vod na vodík. 

 
Bioelektrochemicky podporované bioreaktory 
Mikrobiální palivový článek produkuje protony a elektrony oxidací organické hmoty 

bakteriemi. Protony difundují elektrolytem směrem k anodě. Elektrony putují elektrickým 
obvodem na katodu. Kyslík na katodě reaguje s elektrony a protony za vzniku redukovaných 
sloučenin jako je voda. V bioelektrochemicky podporovaných mikrobiálních reaktorech je 
vodík vyvíjen na katodě eliminací kyslíku a dodáváním malého napětí do obvodu 
následujícím způsobem: 

23226126 2COCOOH2CH4HO2HOHC ++→+  (43) 

Anoda:  (44) −+ ++→+ 8e2CO8HO2HCOOHCH 223

14 (45) Katoda: 24H8e8H →+ −+

 
2.8 Molekulárně biologické metody 

Identifikace různých mikroorganismů byly donedávna prováděny hlavně pomocí 
biochemických a fenotypových metod. Tyto metody jsou složité, zdlouhavé a ne vždy dávají 
správné výsledky. Molekulární techniky poskytují schopné nástroje pro typizaci, taxonomii a 
charakterizaci  různých druhů bakterií (Giraffa a Neviani, 2000; Germond a spol., 2003). 

 
2.8.1 Polymerázová řetězová reakce 

Polymerázová řetězová reakce (PCR) je molekulárně biologická metoda založená na 
exponenciální amplifikaci DNA bez použití živého organismu. Jedná se o enzymatickou 
amplifikaci DNA in vitro, kterou je možné provést s jakoukoliv DNA. Syntéza kopií vybrané 
sekvence DNA probíhá v cyklické reakci o třech teplotních krocích.  

− denaturace dvouřetězcových molekul DNA (94 °C), 
− připojení primerů k odděleným řetězcům DNA (50–65 °C), 
− syntéza nových řetězců DNA katalyzovaná DNA-polymerasou (65–75 °C). 

Dvouvláknová DNA je nejprve denaturována na dvě jednovláknové templátové (matricové) 
molekuly DNA. Nukleotidová sekvence cílové DNA nemusí být známa, ale musí být známé 
alespoň sekvence krátkých úseků na obou koncích amplifikované DNA. Oligonukleotidové 
primery, které hybridizují na obou stranách cílové DNA, řídí syntézu nových vláken. Jejich 
syntézu katalyzuje termostabilní DNA polymerasa (například Taq z bakterie Thermus 
aquaticus) od 5’ konce ke 3’ konci. Syntéza vždy začíná od primerů. Během prvního cyklu 
syntéza nového vlákna pokračuje dále až za sledovanou sekvenci, ale v následujících cyklech 
se již amplifikují převážně pouze úsek mezi dvěma primery. Některé termostabilní DNA 
polymerasy (případně jejich kombinace) umožňují amplifikaci fragmentů o velikosti až 
5 000 párů bazí (bp). 
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Obr. 2 Polymerázová řetězová reakce17 

 

Reakční směs se skládá z následujících složek: 

− DNA templát – slouží jako matrice pro syntézu nových řetězců DNA. Obsahuje cílová 
místa pro primery. Typická množství bakteriální a plazmidové DNA přidávaná do 
reakce jsou 10 a 1 ng a 10 pg. 

− Oligonukleotidové primery – bývají synteticky připravené a jsou komplementární 
k DNA templátu, který má být amplifikován Typické primery mají 18–30 nukleotidů 
a obsahují 40-60 % GC bází. Teplota tání primerů bývá v rozmezí 55–80 ˚C. Primery 
by neměly být mezi sebou komplemetární, zejména ne na 3´- konci, kde překrytí dvou 
nebo tří bází může vést ke vzniku dimeru primerů, zejména při nadbytku primerů. 
Potřebná koncentrace každého primeru pro jednu reakci je 0,1-0,5 μmol/l.  

− DNA-polymerasa – syntetizuje novou DNA ve směru 5´ → 3´ podle sekvence 
nukleotidů v komplementárním řetězci DNA od místa navázání primeru. Ke katalýze 
se používají termostabilní polymerasy, např. Taq DNA-polymerasa izolovaná 
z mikroorganismu Thermus aquaticus. 

− 2´-deoxynukleosid-5´-trifosfáty (dNTP) – (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) – stavební 
kameny pro syntézu nové DNA. Optimální koncentrace je 200 μmol/l, toleranční 
rozpětí je 20–400 μmol/l. Vysoké koncentrace dNTP (od 4 mM a výše) působí 
inhibičně, protože vyvazují hořečnaté ionty (Mg2+). 

− Mg2+ ionty – jsou nezbytné pro aktivitu DNA-polymerasy. Koncentrace Mg2+ musí 
být optimalizována pro každou kombinaci primerů a DNA templátu. Obvykle se 
používá koncentrace 1,5 mM Mg2+. Toleranční rozpětí je 0,5–8 mM. Vyšší 
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koncentrace iontů snižuje specifitu PCR. U primerů bohatých na G a C báze je ale 
použití vyšší koncentrace Mg2+ vhodnější. 

− PCR pufr – vytváří optimální prostředí pro DNA polymerasu. Standardní reakční pufr 
obsahuje 10 mM Tris-HCl (pH 8,3–8,8), 50 mM KCl, 1,5 mM MgCl2. Případně může 
ještě obsahovat acetamid, albumin, želatinu nebo Tween 20. 

− PCR voda – používá se na doplnění PCR směsi na požadovaný objem. Nejvhodnější je 
voda o odporu 18 mΩ nebo voda pro injekce ČSL 4. 

Při separaci DNA se jako nosiče používají agarosa (pro separaci molekul o velikosti  
200–50 000 bp) a polyakrylamid (pro separaci molekul o velikosti 10–1 000 bp). 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Bakteriální buňky 

Bakteriální DNA byla izolována z čisté kultury Clostridium tyrobutyricum DSM 2637 
(Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen). 

 
3.2 Chemikálie a roztoky 

Pro přípravu médií a roztoků byly použity následující chemikálie: 
− Agarosa pro elektroforézu (Serva, Heidelberg, SRN) 
− Dodecylsulfát sodný (SDS) (Lachema, Brno, ČR)  
− Ethanol (Lachema, Brno, ČR) 
− Ethidiumbromid (5 mg/ml) (Sigma, St. Louis, USA)  
− Ethylendiaminotetraoctová kyselina (EDTA) (Serva, Heidelberg, SRN) 
− Fenol (Lachema, Brno, ČR) 
− Hydroxid sodný (Lachema, Brno, ČR) 
− Chloroform (Lachema, Brno, ČR) 
− 3-methyl-1-butanol (isoamylalkohol) (Pliva-Lachema, Brno, ČR) 
− Kyselina boritá (Lachema, Brno, ČR) 
− Kyselina chlorovodíková (Lachema, Brno, ČR) 
− Lysozym (Reanal, Budapešť, Maďarsko) 
− Octan sodný (Lachema, Brno, ČR) 
− Proteinasa K (Sigma, St. Louis, USA) 
− RCM 0149 médium (Reinforced Clostridial Medium) 
− RNasa A (Reanal, Budapest, Maďarsko) 
− SDS (Sigma, St. Lois, USA) 
− Tris-hydroxymethyl-aminomethan (Tris-baze) (Amresco, Solon, USA) 
− DNA bakterií druhu Clostridium tyrobutyricum DSM 2637 byla získána od 

ing. B. Ürgeové (VUT v Brně, Fakulta chemická) 
   

3.3 Roztoky pro izolaci DNA 

Jednotlivé postupy byly převzaté ze skript autorů Španová a Rittich (2010)18
 
− Lyzační roztok A: 10 mM Tris-baze (pH 7,8), 5 mM EDTA (pH 8,0) 
− Lyzačný roztok B: 10 mM Tris-baze (pH 7,8), 5 mM EDTA (pH 8,0), lysozym 

(3 mg/ml) 
− CIZ: směs chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 24:1 
− TE pufr: 10 mM Tris (pH 7,8), 1 mM EDTA (pH 8,0) 

 
3.4 Roztoky pro agarosovou gelovou elektroforézu 

− 5 x TBE pufr: 54 g Tris-baze, 27,5 g kyseliny borité a 20 ml 0,5 M EDTA (pH 8,0) 
doplněné do 1 000 ml destilovanou vodou, výsledné pH upravené pomocí 1 M NaOH 
na hodnotu 8,3. Takto připravený zásobní roztok se před použitím ředil 10× 
destilovanou vodou na výslednou koncentraci 45 mM Tris-base, 45 mM kyselina 
boritá a 1 mM EDTA. 
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− Nanášecí pufr (6× koncentrovaný) 
− PCR nanášecí pufr Yellow load (Top-Bio, Praha, ČR) 
− Velikostní standard DNA Malamité ( 100 bp ladder) (Moravské Prusy, ČR) 
− 0,5 μg/ml ethidiumbromid: 100 μl roztoku EtBr (500 μg/ml) sa zředí 500 ml sterilní 

destilované vody 

 

3.5 PCR komponenty 

− Voda pro PCR – voda pro injekce ČSL 4 (Biotika, Slovenská Ľupča, SR) 
− Pufr pro PCR kompletní – reakční pufr 10× PCR Blue Buffer (obsahujíci MgCl2) pro 

Taq DNA polymerasu 1.1 (Top-Bio, Praha, ČR) 
− PCR pufr bez MgCl2 – reakční pufr 10× PCR Blue Buffer (neobsahující MgCl2) pro 

Taq DNA polymerasu 1.1 (Top-Bio, Praha, ČR) 
− MgCl2 (25 mM) (Top-Bio, Praha, ČR) 
− dNTP směs (10 mM) (Top-Bio, Praha, ČR) 
− primery (10 pmol/μl) – (Biotech, Hradec Králové, ČR) 

 
3.6 Přístroje 

– Centrifuga MINI Spin 13 400 min-1 (Eppendorf, Hamburg, Německo) 
– Digitální fotoaparát Nikon Coolpix S560 a Dimage Z5 (Konica Minolta, USA) 
– Exikátor typ N 86 KN.18 (KNF Neuberger Labport, Freiburg, Německo)  
– Mikropipety Discovery HTL s objemem 10 μl, 20 μl 200 μl, 1000 μl (PZ HTL, 

Varšava, Polsko) 
– Mikrovlnná trouba SMW 5 020 (SENCOR, ČR) 
– Laboratorní váhy B0430 (Ohaus, USA) 
– Minicykler PTC-100TM (MJ Research , Watertown, USA) 
– NanoPhotometerTM (Implen, Německo) 
– Očkovací box (Fatran, ČR) 
– Termocykler PTC-200 (BIO-RAD Lab., USA) 
– Termostat – Mini incubator (Labnet, USA) 
– Termostat FTC 901 (VELP SCIENTIFICA, Miláno, Itálie) 
– Transilluminátor TVR 3121 (Spectroline, Paramount, USA) 
– Zařízení pro elektroforézu Easy-Cast, model B1 (Owl Scientific, USA) 
– Zařízení pro elektroforézu Mini gel unit 7x10 cm (Hoefer, USA) 
– Zdroj elektrického napětí pro elektroforézu Lighting Volt Power Supply, model  

OSP-300 (Owl Scientific, USA) 
– Běžné laboratorní sklo, umělohmotný materiál a běžné laboratorní pomůcky 

 
3.7 Metody 

3.7.1 Kultivace 
Buňky kmene Clostridium tyrobutyricum DSM 2637 byly kultivovány v tekutém RCM 

0149 médiu, nebo na Petriho miskách s pevným médiem RCM 0149. Kultivace probíhala za 
anaerobních podmínek v anaerostatu při 34 °C po dobu 2 až 4 dní. 
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3.7.2 Izolace bakteriální DNA 
3.7.2.1 Příprava buněk Clostridium tyrobutyricum DSM 2637 pro izolaci DNA 

− Kultura buněk (1ml) narostlá v tekutém živném médiu RCM 0149 byla přenesena do 
Eppendorfovy zkumavky 

− Připravená suspenze byla centrifugována 15 000 ot/3 min 
− Supernatant byl oddělen od sedimentu 

 
3.7.2.2 Lyze buněk 

− Sediment byl resuspendován v 1 ml roztoku A (viz 3.3) 
− Po centrifugaci (15 000 ot/3 min) byl odstraněn supernatant a k sedimentu bylo 

přidáno 500 μl roztoku B (viz 3.3) a směs byla dokonale resuspendována 
− Vzorky byly inkubovány při laboratorní teplotě po dobu 1 hodiny 
− K suspenzi bylo přidáno 25 μl 10 % SDS a 5 μl proteinasy K (100 μg/ml) 
− Vzorky byly inkubovány při 55 °C po dobu 1 hodiny 
− Ke vzorku bylo přidáno 10 μl RNasy A (100 μg/ml) a po promíchání byla suspenze 

inkubována při 37 °C 30 min 
 
3.7.3 Fenolová extrakce 
− K lyzátu buněk (500 μl) byl přidán stejný objem fenolu a směs byla promíchávána po 

dobu 4 min 
− Po centrifugaci (15000 ot/3 min) byla odebrána horní fáze s DNA do čisté 

Eppendorfovy zkumavky 
− K vodní fázi s DNA bylo přidáno 700 μl směsi chloroform-isoamylalkohol (24:1) a 

kývavým pohybem byla vzniklá směs promíchávaná po dobu 4 min 
− Po cetrifugaci (15000 ot./3 min) byla vodní fáze odebrána do čisté Eppendorfovy 

zkumavky 
 
3.7.4 Srážení DNA ethanolem 
− Ke vzorku DNA byla přidána 1/20 objemu 3 M octanu sodného 
− Dále bylo přidáno 800 μl 96 % ethanolu p.a. a obsah byl promíchán 
− DNA byla srážena při –20 °C po dobu 15 min 
− Po centrifugaci (15000 ot/15 min) byl odstraněn supernatant 
− Sediment DNA byl sušen v exsikátoru (15 min) 
− DNA byla rozpouštěna v 200 μl TE pufru 

 
3.7.5 Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA 
− Koncentrace izolované DNA byla stanovena spektrofotometricky  
− Byly měřeny absorbance v rozmezí vlnových délek 220–320 nm. Byly odečteny 

hodnoty absorbance (A) při 260 nm a 280 nm 
− Z hodnoty absorbance A260nm byla vypočtena koncentrace DNA, z poměrů hodnot 

A260nm/A280nm byla posouzena čistota DNA 
 
3.7.6 Gelová elektroforéza bakteriální DNA 
− Byl připraven 0,8 % agarosový gel (0,4 g agarosy, 50 ml 0,5x TBE pufru) 
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− Po zatuhnutí gelu bylo smícháno 5 μl DNA s 10 μl vody a 3 μl nanášecího pufru 
− Směs byla nanesena do komůrek gelu 
− Vanička s gelem byla převrstvena 0,5x TBE pufrem a byl zapnut zdroj napětí 

(60 V/1 hod) 
− Po skončení elektroforézy byl gel obarven roztokem ethidium bromidu (1 μg/ml) po 

30 minut 
− Po opláchnutí byl gel pozorován na transiluminátoru 
 
3.7.7 Rodově a druhově specifická PCR s purifikovanou DNA Clostridium 

tyrobutyricum DSM 2637 
Při rodově specifické PCR byla prováděna amplifikace fragmentu DNA o délce 619 bp 

pomocí primerů Clost F1 a Clost F2 (Rekha a spol., 2006)19. Tento fragment je specifický 
pro rod Clostridium. 

 
Příprava směsi pro PCR (25 μl) 
Všechny komponenty PCR reakce byly před použitím zkontrolovány, promíchány a 

centrifugovány. PCR směs byla připravena do 200 μl Eppendorfových zkumavek. 
 
Komponenty byly smíchány v následujícím pořadí: 
1. Voda pro PCR  19 μl 
2. 10× reakční pufr  2,5 μl 
3. Směs dNTP (10 mM)  0,5 μl 
4. Primer F1 (10 pmol/μl)  0,5 μl 
5. Primer F2 (10 pmol/μl)  0,5 μl 
6. DNA polymerasa Top Bio 1.1 (1 U/μl)  1 μl 
7. DNA matrice (10 ng/μl)  1 μl 

 
Jako kontrola byla použita: 
1. Negativní kontrola: PCR směs bez DNA matrice – místo DNA matrice byla přidána 

do PCR směsi voda 
2. Pozitivní kontrola: DNA bakterií druhu Clostridium tyrobutyricum DSM 2637 

 
3.7.8 Provedení PCR reakce 
− Vzorky obsahující všechny složky PCR směsi byly promíchány a krátce 

centrifugovány 
− Vzorky byly umístěny do cyklátoru 
 

Cyklátor byl naprogramován pro amplifikaci DNA bakterií rodu Clostridium  
1. krok – hot start (94 °C/5 min) 
2. krok – denaturace (94 °C/30 sec) 
3. krok – připojení primerů (53 °C/30 sec) 
4. krok – syntéza DNA (72 °C/1 min) 
5. krok – prodloužení syntézy DNA (72 °C/10 min, poslední krok 

syntézy) 
Po prvním cyklu byl krok 2–4 opakován v dalších 29 cyklech. 
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3.7.9 Detekce produktu PCR pomocí agarosové gelové elektroforézy 
− Byl připraven 1,8 % agarosový gel (1,8 g agarosy/100ml 0,5× TBE pufru) 
− Do komůrky byl nanesen produkt PCR (25 μl), ke kterému bylo přidáno 5 μl 

nanášecího pufru 
− Do další komůrky bylo naneseno 5 μl velikostního standardu DNA 
− Byla spuštěna elektroforéza po dobu 1,5 hodiny při napětí 60 V 
− Gel byl barven roztokem ethidium bromidu (1 μg/ml) po dobu 30 min 
− Po obarvení byly pomocí transilluminátoru na gelu detekovány produkty PCR 
− Gel s produkty PCR byl dokumentován s použitím digitálního fotoaparátu 
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Izolace celkové DNA z čisté kultury 

DNA byla izolovaná z čisté kultury Clostridium tyrobutyricum DSM 2637 fenolovou 
extrakcí a vysrážena ethanolem. Izolovaná DNA byla detekována agarosovou elektroforézou. 
Výsledek elektroforézy a popis gelu je znázorněn na Obr. 3. Schéma nanesení vzorků na gel 
je uvedeno v Tabulka 3. 

 
 

 

    1       2     3      4       5      6 

Chromosonální DNA 

RNA 

Obr. 3 Agarosová gelová elektroforéza purifikované DNA a hrubého lyzátu buněk 
Clostridium tyrobutyricum DSM 2637 

 
Tabulka 3 Agarosová gelová elektroforéza purifikované DNA 

Běh Vzorek Množství 
(μl) 

Množství stop 
pufru (μl) 

Detekce 
DNA 

1,2,3 Hrubý lyzát buněk 20 5 – 
4,5,6 Purifikovaná DNA 15 5 + 

 
+ PCR produkt byl detekován, 
– PCR produkt nebyl detekován 
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4.2 Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA 

U tří vzorků byly změřeny absorbance při 260 a 280 nm. Výsledky jsou uvedeny 
v Tabulce 4. Hodnota A260nm byla použita pro spektrofotometrické stanovení koncentrace. 
Z poměru A260nm/A280nm byla stanovena čistota izolované DNA. 

 
Tabulka 4 Spektrofotometrické stanovení čistoty a koncentrace  izolované DNA 

Purifikovaná 
DNA A260nm A280nm A260nm/A280nm

koncentrace 
(ng/μl) 

Vzorek č.1 0,115 0,055 1,882 64,0 
Vzorek č.2 0,550 0,027 1,683 34,5 
Vzorek č. 3 0,610 0,027 1,708 41,0 

 
4.3 Rodově specifická PCR Clostridium s DNA izolovanou z čisté kultury  

Rodově specifická PCR byla provedena pomocí primerů Clost F1 a Clost F2 specifických 
pro rod Clostridium. Výsledky agarosové gelové elektroforézy PCR produktů a popis gelu 
jsou uvedeny na Obr. 4. Schéma nanesení vzorků je uvedeno v Tabulce 5. 
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Obr. 4 Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (619 bp) specifických pro rod 
Clostridium 
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Tabulka 5 Schema nanesení produktů PCR na gel a jejich detekce 

Běh č. Vzorek Množství 
produktu PCR (μl)

Detekce produktu 
PCR  

1 Purifikovaná DNA (c = 64 ng/μl) 25 + 
2 Purifikovaná DNA (c =34,5 ng/μl) 25 + 
3 Purifikovaná DNA (c =41 ng/μl) 25 + 
4 volné pole   
5 Pozitivní kontrola (c = 10 ng/μl) 25 + 
6 Negativní kontrola 25 – 
7 Velikostní standard (5 μl)  100 bp žebříček 

 
+ PCR produkt byl detekován, 
– PCR produkt nebyl detekován  
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5 DISKUZE 

5.1 Izolace DNA metodou fenolové extrakce 

Fenolová extrakce a následné srážení DNA ethanolem bylo důležitým krokem pro 
testování DNA v PCR. Pro správný průběh PCR bylo nutné izolovat DNA o požadované 
čistotě. Přítomnost bakteriální DNA produktu byla prokázána gelovou elektroforézou na 
0,8 % agarosovém gelu. Kromě DNA byla na gelu detekována i RNA. Všechny purifikované 
vzorky byly použity jako matrice pro PCR. 

 
5.2 Agarosová elektroforéza DNA  

Pro agarosovou elektroforézu byly vybrány vzorky purifikované DNA a vzorky hrubého 
lyzátu buněk izolované z bakteriální kultury Clostridium tyrobutyricum DSM 2637. Na 
migraci molekul v gelu měl vliv náboj molekuly, velikost a její tvar. U purifikovaných vzorků 
byla na gelu detekována DNA. U hrubých lyzátu byla na gelu detekována RNA. Purifikovaná 
DNA byla vhodná pro testovaní v PCR. Hrubý lyzát nebyl vhodný pro testování v PCR. 

 
5.3 Stanovení kvality a kvantity DNA  

Vzorky purifikované DNA izolované z bakteriální kultury Clostridium tyrobutyricum DSM 
2637 byly proměřeny na spektrofotometru. Poměr hodnot  A260nm/ A280nm vypovídá o čistotě 
zkoumané DNA. Poměr absorbancí se pohybuje v rozmezí 1,8–2,0. Jestliže je vzorek 
znečištěn proteiny, pak je poměr menší než 1,8, naopak pro vzorek obsahující RNA je poměr 
větší, nebo roven 2,0. Z hodnot měřených při 260 nm lze vypočítat koncentraci DNA ve 
vzorku.20 V případě nanospektrofotometru byla hodnota koncentrace přímo odečtena 
z přístroje v jednotkách ng/μl.  

Vzorky purifikované DNA byly izolovány v koncentraci 64,0, 34,5 a 41,0 ng/μl. Vzorek č.1 
byl ve vyhovující čistotě; vzorky č.2 a č.3 byly mírně znečištěny proteiny. Lze konstatovat, že 
ve všech případech byla izolována DNA v dostatečné koncentraci a relativně čistá, což bylo 
potvrzeno v následujících experimentech. 
  
5.4 Rodově specifická PCR Clostridium 

Použití rodově specifických primerů Clost F1 a Clost F2 umožnilo identifikaci bakterií 
rodu Clostridium. Po amplifikaci všech vzorků byl detekován produkt PCR o velikosti 
619 bp, který je specifický pro rod Clostridium. Byla rovněž amplifikována DNA izolovaná 
z bakteriální kultury Clostridium tyrobutyricum DSM 2637 (pozitivní kontrola). 
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6 ZÁVĚR 

Práce pojednává o bakteriích rodu Clostridium schopných produkovat vodík. V teoretické 
části byla provedena základní charakteristika bakterií rodu Clostridium, popsán 
metabolismus, využití, potenciální substráty a uvedeny příklady těchto bakterií. V práci jsou 
popsány technologie produkce vodíku v průmyslu a biotechnologické způsoby. 
Z biotechnologických produkcí vodíku je nejvíce studovaným procesem vodíková fermentace 
za nepřístupu světla. Pomocí bakterií (např. rod Clostridium) schopných metabolizovat 
širokou škálu odpadů může vodíková fermentace sloužit při odbourávání odpadních vod 
bohatých na organické látky, anebo z potravinářství za tvorby vodíku jako zdroje alternativní 
energie. Např. kombinace vodíkové fermentace spolu s foto-fermentací poskytuje výtěžky až 
okolo 12 mol vodíku na mol glukosy. 

Aby mohly tyto technologie v budoucnu najít větší uplatnění, musí být ekonomicky 
rentabilní, protože u většiny uvedených procesů jsou největším problémem výtěžky vodíku, 
které nejsou dostačující. Cílem dalších výzkumů v této oblasti by mělo být hledání 
optimálních substrátů, fermentačních kultur bakterií a optimálních podmínek pro jejich růst na 
zvýšení výtěžnosti vodíku. 

Cílem praktické části byla identifikace bakterií rodu Clostridium za použití primerů Clost 
F1 a Clost F2 specifických pro tento rod pomocí polymerázové řetězcové reakce. Byly 
detekovány PCR produkty o velikosti 619 bp specifické pro rod Clostridium. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

bp počet páru bazí 
ATP adenosin 5’-trifosfát 
NADHP nikotinamid adenin dinukleotid fosfát 
DNA deoxyribonukleová kyselina 
RNA ribonukleová kyselina 
dATP deoxyadenosintrifosfát 
dCTP 2’-deoxycytidin 5’-trifosfát 
dGTP 2’-deoxyguanosin 5’-trifosfát 
dTTP 2’-deoxythymidin 5’-trifosfát 
EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová 
GC guanin a cytosin 
AT adenin a thymin 
PCR polymerázová řetězová reakce 
SDS dodecylsulfát sodný 
Fd Ferrodoxin 
PSI Fotosystém I 
PSII FotosystémII 
TBE pufr Tris-baze-borát-EDTA 
TE pufr Tris-baze-EDTA 
Tris-baze Tris-hydroxymethyl-aminomethan 
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