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1. Úvod 

 
Existuje niekoľko spôsobov dekontaminácie pôd vyu-

�ívajúcich chemické, fyzikálno-chemické a biologické 
postupy1. Mnohé z týchto spôsobov sú v�ak mimoriadne 
energeticky a ekonomicky náročné a vyu�ívajú sa hlavne 
na silne znečistených lokalitách. Väč�ina pôdneho fondu 
v�ak nevykazuje extrémne hodnoty znečistenia, ale 
v podstate ka�dá lokalita obsahuje pomerne rôznorodú 
zmes anorganických i organických polutantov, ktoré za 
určitých podmienok mô�u kontaminovať potravinový re-
ťazec, resp. prenikať do podzemných vôd. Av�ak je po-
trebné si uvedomiť, �e ka�dá z týchto dekontaminačných 
metód, najmä fyzikálne a fyzikálno-chemické, viac či me-
nej negatívne ovplyvňuje prirodzenú pôdnu mikroflóru, 
a tým rovnováhu pôdneho prostredia a pôdnu schopnosť 

samočistenia. Bolo dokázané, �e dochádza k zni�ovaniu 
počtu kultivovateľných baktérií, ako aj k redukcii mikro-
biálnej respirácie a utilizácii uhlíkatých substrátov. Táto 
časť príspevku nadväzuje na časť prvú s názvom Pôvod 
a �truktúra humínových kyselín2. Humínové kyseliny (HK) 
sú vďaka svojim vlastnostiam vyu�iteľné pre potenciálne 
zdokonalenie remediačného procesu práve s dôrazom na 
zachovanie �ivých organizmov, keď�e ka�dú metódu je 
potrebné aplikovať veľmi �etrne vo vzťahu k danému pro-
strediu a prítomným �ivým organizmom3. 

Pôda má schopnosť eliminovať kontaminanty (kovy, 
organické látky) a to ich interakciou s anorganickými 
(ílové minerály) a organickými (humínové kyseliny) pôd-
nymi zlo�kami, čím sa zni�uje ich horizontálny 
a vertikálny pohyb. Práve táto prirodzená tlmiaca schop-
nosť pôdy (tzv. natural attenuation) sa v posledných ro-
koch vyu�íva ako alternatívna metóda remediácie4. Tento 
spôsob odstraňovania kontaminantov väzbou na HK 
(imobilizáciou) v pôde je vhodný najmä na ich �hrubé� 
odstránenie zo silne znečistených lokalít, čo ďalej dáva 
mo�nosť vyu�itia biologických metód prostredníctvom 
mikroorganizmov schopných tieto kontaminanty rozkladať 
v procese bioremediačných technológií. Vyu�itie HK pre 
environmentálne účely je atraktívne najmä preto, �e sa 
jedná o látky prírodného pôvodu s dostatočnými zásobami 
v prírodných matriciach5, teda sa jedná o obnoviteľné 
zdroje (tab. I). 

 
 

2. Mo�nosti vyu�itia humínových kyselín 
 
Priaznivý vplyv humínových kyselín v pôde je mno-

hostranný a spočíva v kladnom ovplyvnení v�etkých pôd-

Tabuľka I 
Obsah humínových kyselín a fulvokyselín v prírodných 
matriciach6 

Prírodný zdroj Obsah humínových 
a fulvokyselín [%] 

Leonardit/humát 40�85 
Čierna ra�elina 10�40 
Sapropelová ra�elina 10�20 
Hnedé uhlie 10�30 
Hnoj 5�15 
Kompost 2�5 
Pôda 1�5 
Kal 1�5 
Čierne uhllie 0−1 
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nych vlastností pôsobiacich rozhodujúcou mierou na obsah 
�ivín v pôde aj na pôdnu úrodnosť. HK sú vyu�iteľné vo 
viacerých oblastiach6. 
1.  HK fyzikálne modifikujú �truktúru pôdy: 
− zdokonaľujú �truktúru pôdy: predchádzajú vysokým 

stratám vody a �ivín v ľahkých, piesočnatých pôdach. 
Tým, �e dochádza súčasne k ich rozkladu, pôda sa 
stáva úrodnej�ou. V ťa�kých a kompaktných pôdach 
zlep�ujú prevzdu�nenie a retenciu vody, tým aj kulti-
vačné vlastnosti, 

− pomáhajú pôdu prekypriť a rozdrobiť a tak zvý�iť jej 
prevzdu�nenie a zlep�iť obrábateľnosť. 

2.  HK chemicky menia fixačné vlastnosti pôdy: 
− neutralizujú kyslé aj zásadité pôdy � regulujú pH hod-

notu pôd, 
− zlep�ujú a optimalizujú príjem �ivín a vody rastlinami, 
− sú bohaté na organické aj minerálne látky nevyhnutné 

pre rast rastlín, 
− vyznačujú sa vysokou katiónovo-výmennou kapaci-

tou, 
− uvoľňujú CO2 z pôdneho CaCO3 a umo�ňujú mu zú-

častňovať sa fotosyntézy, 
− redukujú dostupnosť toxických látok v pôdach. 
3.  HK biologicky stimulujú rastlinu a aktivitu pôdnych 

mikroorganizmov: 
− stimulujú rastlinné enzýmy a zvy�ujú ich produkciu, 
− stimulujú rast a roz�irovanie vhodných mikroorganiz-

mov v pôdach, 
− zvy�ujú prirodzenú rezistenciu rastlín voči chorobám 

a �kodcom, 
− podporujú rozvoj chlorofylu, cukrov a aminokyselín 

v rastlinách a tým napomáhajú fotosyntéze, 
− zlep�ujú klíčenie a �ivotaschopnosť semien. 
4.  Ekonomické � HK chelatujú zlúčeniny nutrientov 

v pôde vo forme vhodnej pre ich utilizáciu rastlinami. 
Týmto spôsobom je zabezpečený optimálny prísun 
�ivín do rastliny. Pomocou prídavku HK sa teda dosa-
hujú vy��ie výťa�ky (a� do 70 %), ako aj 30% reduk-
cia v pou�ívaní pesticídov. HK zvy�ujú aj pôdnu ka-
pacity zádr�e vody, čím prispievajú k zní�eniu spotre-
by vody pou�itej na zavla�ovanie pestovaných rastlín. 

5.  Ekologické � HK predstavujú prospe�né a účinné 
rie�enia problémov �ivotného prostredia, jeho ochra-
ny a zachovania: 

− pôdy s vysokým obsahom HK zabezpečujú nízke vy-
mývanie nitrátov a optimálnu úroveň �ivín. Dobre 
vyvinutý koreňový systém dosiahnutý vysokým obsa-
hom HK zabraňuje úniku nitrátov a pesticídov 
do spodných vôd. Nízky obsah nitrátov je indikátorom 
a podmienkou pre tzv. organické poľnohospodárstvo. 
Nitráty sa dostávajú do pôdy tak, �e pestovatelia pou-
�ívajú viac hnojív ako sú rastliny schopné prijať, 

− HK redukujú presolenie pôd, ku ktorému dochádza 
nadmerným pou�ívaním vo vode rozpustných priemy-
selných minerálnych hnojív. HK sú schopné zní�iť 
obsah soli a tým zní�iť toxicitu pôdy, 

− HK predstavujú účinný prostriedok proti pôdnej eró-
zii. Zabezpečuje sa to najmä väzbovou schopnosťou 
koloidov a podporovaním koreňového systému 
a vývoja rastliny. 
 
 

3. Interakcie humínových kyselín 
s xenobiotikami 

 
3 . 1 .  D r u h y  v ä z i e b  

 
Z hľadiska vyu�iteľnosti humínových látok v oblasti 

ochrany �ivotného prostredia, napr. v sanačných technoló-
giách, je dôle�itá znalosť mo�ných väzbových interakcií 
týchto látok s kontaminujúcimi látkami prítomnými 
v prostredí. Pribli�nú predstavu o mo�ných väzbových 
interakciách mô�me odvodiť predov�etkým z dosiaľ zná-
mych informácií o �truktúre a z niektorých ďal�ích vlast-
ností humínových látok. Na základe dostupných informácií 
teda mô�eme predpokladať niekoľko typov väzbových 
interakcií medzi humínovými látkami a cudzorodými lát-
kami − kontaminantami, prítomnými v pôde5. 

  
Iónová väzba 

Tento typ väzby vychádza z pôsobenia elektrostatic-
kých síl medzi fixnými nábojmi prítomných funkčných 
skupín a iónmi vyskytujúcimi sa v roztoku. Keď zoberie-
me do úvahy iónovú väzbu, potom sa mô�eme 
v zjednodu�enom pohľade pozerať na humínové látky ako 
na ionexy, ktorým mô�eme v niektorých prípadoch prisu-
dzovať vlastnosti porovnateľné so syntetickými ionexami. 
Vznik elektrostatickej väzby sa dá u humínových látok 
predpokladať napr. v prípade alkalických kovov 
a amoniaku. 

 
Koordinačná väzba 

Z hľadiska imobilizácie toxických kovov predstavuje 
najdôle�itej�í typ väzbovej interakcie koordinačná väzba 
medzi makromolekulovými matricami humínových látok 
a iónmi kovov schopnými tento typ väzby vytvárať. Poten-
ciál vzniku koordinačných väzieb je tu daný najmä znač-
ným zastúpením karboxylových, fenolických a ďal�ích 
funkčných skupín v �truktúre humínových látok. Predpo-
vedanie priebehu komplexotvorných reakcií pre konkrétny 
typ humínových látok je v�ak vzhľadom na zlo�itosť mak-
romolekulárnej �truktúry veľmi obtia�ne. Vytváranie koor-
dinačných vazieb je teda dôle�ité najmä pri odstraňovaní 
toxických kovov nachádzajúcich sa napr. v podzemných 
alebo odpadových vodách. Na vzniku koordinačných vä-
zieb sa v humínových látkach najviac podieľajú karboxy-
lové a fenolické funkčné skupiny, kde zastúpenie týchto 
dvoch funkčných skupín je okrem iného ovplyvnené hod-
notou pH a tým aj mierou disociácie týchto funkčných 
skupín. V slabo kyslej oblasti sa na vzniku koordinačných 
väzieb podieľajú hlavne karboxylové skupiny a k nim sa 
pri vzraste pH nad 7 a po disociácii protónu z fenolického 
hydroxylu pridávajú významne aj tieto funkčné skupiny. 
V�eobecne stabilita vznikajúcich komplexov so vzrastom 
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pH stúpa, a to najmä u tých iónov (napr. Cu2+), ktoré tvoria 
silné karboxylát-fenolické komplexy. 

  
Kovalentná väzba 

Interakcie vedúce ku vzniku kovalentných väzieb tu 
mô�u byť rozdelené na dve skupiny � reakcie prebiehajúce 
bez vyu�itia aktivity enzýmov a reakcie s vyu�itím bioka-
talýzy. Poznatok, �e v makromolekulovej �truktúre humí-
nových látok mô�e dochádzať k trvalej fixácii kontami-
nantov kovalentnou väzbou, je známy u� dávno. Interakcia 
kovalentného typu bola preukázaná na prelome 
70. a 80. rokov minulého storočia a jej príkladom tu mô�e 
byť kovalentná väzba antracénu na humínové kyseliny 
izolované z pôdy znečistenej zmesou polyaromatických 
uhľovodíkov. V metabolicky aktívnom systéme bolo ziste-
né pribli�ne 40% zabudovanie antracénu (nesúceho izotop 
14C) do kovalentnej formy v �truktúre humínových kyse-
lín. Z hľadiska sanácie pôd kontaminovaných práve poly-
aromatickými uhľovodíkmi je potom mo�nosť kovalentnej 
väzby na humínové látky zvlá�ť zaujímavá, preto�e sa tu 
jedná o stabilnú väzbu na polymérnu �truktúru, o ktorej je 
preukázané, �e je nemutagénna a v jej prítomosti dokonca 
aj niektoré mutagénne látky zni�ujú svoju mutagenitu. 
Mo�nosť vzniku kovalentnej väzby medzi makromoleku-
lárnou �truktúrou humínových látok a kontaminantu je 
z praktického hľadiska predpokladom na imobilizáciu 
kontaminantu. V tejto súvislosti je dôle�ité poznať, či pro-
ces vedúci ku vzniku kovalentnej väzby mô�eme pova�o-
vať za reverzibilný alebo ireverzibilný. 

  
Vodíkové mostíky 

Aj napriek skutočnosti, �e presná �truktúra humíno-
vých látok zostáva stále nedorie�ená, je mo�né predpokla-
dať na základe preukázanej prítomnosti niektorých funk-
čných skupín (amidová, laktámová, nitrilová) mo�nosť 
vzniku vodíkových mostíkov. Tieto väzby sa aj napriek 
svojmu nízkemu energetickému obsahu mô�u významne 
podieľať na väzbových schopnostiach medzi humínovými 
látkami a kontaminantami. Zastúpenie vodíkových mostí-
kov na väzbových interakciách bolo objektívne preukáza-
né napr. pre iminoskupiny v molekulách herbicídov. 

  
Hydrofóbne interakcie 

Tento typ väzby vzniká pri kontakte nepolárnych 
skupín (napr. alkylových) nesených molekulami, ktoré sa 
nachádzajú vo vodnom roztoku, kde tieto interakcie mô�u 
napr. vychádzať z pôsobenia van der Waalsových síl alebo 
presunu π-elektrónov. Hydrofóbne interakcie sú najčastej-
�ou predpokladanou väzbovou interakciou humínových 
látok s hydrofóbnymi a alifatickými kontaminantami. Tou-
to interakciou je napr. vysvetľovaná skutočnosť, �e insek-
ticíd parathion stráca za prítomnosti humínových látok 
časť svojej toxicity. Vysvetľuje sa ňou aj imobilizácia 
atrazínu a hydroxyatrazínu. Hydrofóbne interakcie sú 
predpokladané aj v prípade významnej skupiny s-tri-
azínových herbicídnych látok. 

3 .2   In terakcie  HK s  kovmi ,   
organickými  lá tkami  a  mikroorganizmami  
 
Xenobiotiká sa dostávajú do pôdy pri modernom 

a extenzívnom poľnohospodárstve a priemysle najčastej�ie 
vo forme pesticídov. Väč�ina xenobiotík sa podieľa na 
syntéze humínových látok, či u� sú to samotné pesticídy 
alebo aj ich degradačné produkty. Tieto zlúčeniny majú 
schopnosť tvoriť stabilné komplexy s pôdnymi organický-
mi zlo�kami, čo má veľký význam pre ich ďal�ie chemic-
ké pôsobenie v pôde. Vzrastá ich perzistencia v pôde, čo 
mô�e mať za následok rôzne vplyvy na �ivotné pro-
stredie7. Ich toxicita a chemické pôsobenie sa mô�e aktivo-
vať, alebo naopak mô�u stratiť svoju identitu a správanie 
sa ako xenobiotika. Viacerí autori8−10 uvádzajú organickú 
hmotu ako jeden z najdôle�itej�ích parametrov pôdneho 
prostredia, ktoré najviac ovplyvňujú mobilitu, resp. sor-
pciu kontaminantov v pôde. Jednou z takýchto prírodných 
organických zlúčenín mô�u byť aj humínové kyseliny. 
V tejto súvislosti uvádzajú aj ďal�í autori vynikajúce 
sorpčné schopnosti humínových kyselín11−15. Väzba xeno-
biotík na HK sa teda stáva jednou z majoritných reakcií, 
ktorou mô�u byť antropogénne zlúčeniny v prírode 
transformované16,17. 

Tuhé povrchy vo viacerých zlo�kách prostredia mô�u 
výrazne ovplyvňovať aktivitu pôvodných mikroorganiz-
mov. Aktívnymi povrchmi mô�u byť ílovité minerály, 
organická frakcia pôdy alebo sedimentu, predov�etkým 
humínové látky, komplexy uhlíkatej hmoty, alebo aj 
amorfné oxidy Fe a Al alebo hydroxidy. Tuhé povrchy 
často spôsobujú adsorpciu, čo značí zadr�iavanie látok 
pôvodne prítomných v roztoku povrchom tuhého materiá-
lu. Absorpcia znamená zadr�iavanie látky vnútri tuhej 
fázy, nie na povrchu. Termín sorpcia zahrňuje popis oboch 
javov. Mnohé procesy týkajúce sa sorpcie na povrchoch 
ílovitých minerálov a humínových materiálov majú veľkú 
plochu na jednotku hmoty, napr. gram ílu mô�e mať po-
vrch od 20 do 80 m2 (cit.18). 

Pri eliminácii kontaminantov sorpciou na pôdne časti-
ce dochádza k zní�eniu mobility a tým v podstate aj toxici-
ty príslu�ného kontaminantu, nakoľko časť kontaminantu 
viazaná na pôdne �truktúry je v podstate inertná voči mik-
robiálnemu ataku. Kontaminanty sú pevne zakomponova-
né do pôdnej �truktúry, sú imobilizované. Av�ak toto spo-
jenie nemusí byť trvalé. Väzby medzi sorbentom 
a kontaminantom mô�u byť naru�ené. Biologické a fyzi-
kálno-chemické faktory, ako sú aktivita mikroorganizmov 
a kyslé da�de sú pova�ované za primárne faktory zodpo-
vedné za uvoľnenie viazaných reziduí19. Napriek tomu sa 
desorbuje  do pôdneho roztoku v prírode len malé mno�-
stvo kontaminantov, ktoré mô�e byť následne mineralizo-
vané pomocou pôdnej mikroflóry, hydrolytickými pod-
mienkami a inými environmentálnymi faktormi20.  

�túdiom mechanizmu väzby humínových kyselín na 
prírodný materiál zeolit (klinoptilolit) sa zaoberali Kabelo-
vá a Novotná21. Proces imobilizácie podporuje prirodzenú 
schopnosť pôd eliminovať kontaminanty, viazať ich a tým 
zabrániť ich prieniku napr. do podzemných vôd. Reháková 
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a spol.22 opisujú vyu�itie zeolitov z ekologického hľadiska 
pri zni�ovaní obsahu �kodlivín v pôde sorpciou polárnych 
i nepolárnych, anorganických i organických kontaminan-
tov. V súčasnosti sa zvý�enie účinnosti zeolitov dosahuje 
jednak prípravou syntetických zeolitov23,24, ale tie� navia-
zaním rôznych organických zlúčenín na zeolit25. 

Výsledky viacerých �túdií dokazujú, �e dekontaminá-
cia poľnohospodárskych pôd mô�e byť zalo�ená aj na 
aplikácii organo-minerálneho komplexu (OMK), priprave-
ného na báze lignitových humínových kyselín (organická 
zlo�ka) a zeolitu alebo kaolínu (anorganická zlo�ka) 
(obr. 1). Nakoľko oba komponenty sú prírodného pôvodu, 
uvedená metóda by mala byť prijateľná pre �ivotné pro-
stredie. Dercová a spol.26 stanovili pri sorpčných experi-
mentoch s PCP lep�iu retenčnú schopnosť takéhoto kom-
plexu v porovnaní s čistým zeolitom. Takisto bola dokáza-
ná priama úmernosť medzi adsorpčnou schopnosťou OMK 
a mno�stvom HK viazanej na zeolit. Imobilizačný efekt 
OMK vo vzťahu k pentachlórfenolu (PCP) závisí od jeho 
koncentrácie, od koncentrácie naviazanej HK a mno�stva 
pôdneho organického uhlíka27,28. Mno�stvo PCP viazaného 
na ílový materiál predstavuje len 3�19 %, zatiaľ čo 
v prípade čistej izolovanej HK predstavuje táto sorpcia a� 
78 % (cit.16,17). 

 
3.2.1. Kovy  

Na odstraňovanie toxických kovov z prostredia mô�u 
byť vyu�ité rôzne metódy. Keď�e kovy ako také nie je 
mo�né rozlo�iť, metódy biodegradácie sú vylúčené. Av�ak 
existujú dve skupiny vhodných metód odli�ných svojou 
podstatou. Prvou z nich je fytoremediácia kovov, ktorá 
vyu�íva rastliny na fixáciu a akumuláciu kovov, druhú 
skupinu tvoria metódy vyu�ívajúce  mikroorganizmy, kto-
ré sú schopné uskutočňovať aktívny transport, extracelu-
lárnu tvorbu komplexov, biosorpciu, precipitáciu alebo 
konverziu ťa�kých kovov na menej toxické formy29,30. 

Szabová a spol.31 uvádzajú vyu�ívanie ílových mine-
rálov (kaolín, bentonit, zeolity) v snahe vytvoriť predpo-
klady pre zní�enie koncentrácie ťa�kých kovov v pôdnom 
roztoku a tým zní�iť ich príjem rastlinami. Na imobilizáciu 
ťa�kých kovov sa v súčasnosti vyu�ívajú u� spomenuté 
syntetické zeolity23,24. Kwiatkowska a Maciejewska32 
úspe�ne vyu�ili sorbenty na báze humínových kyselín 
izolovaných z ra�elín a hnedého uhlia na zní�enie mobility 
ťa�kých kovov v pôde. V prirodzenom pôdnom prostredí 
sú v�ak anorganické i organické zlo�ky pôdy vo vzájomnej 
interakcii a z toho dôvodu viacerí autori12,33 skúmajú re-
tenčnú schopnosť organo-minerálnych komplexov účinne 
zni�ovať mobilitu ťa�kých kovov v pôde.  

Sorpciou a desorpciou ťa�kých kovov, konkrétne 
kadmia, na humínové kyseliny sa zaoberali  aj Barančíko-
vá a spol.34. Retenčné experimenty potvrdili, �e rôzne typy 
pôd preukazujú rôznu retenčnú schopnosť voči kadmiu. 

Predbe�né výsledky týkajúce sa účinku OMK pri 
zni�ovaní mobilných foriem ťa�kých kovov poukazujú na 
zní�enie mobility kadmia a olova. Zní�enie prístupných 
foriem kadmia sa odzrkadlilo aj v zní�ení jeho koncentrá-
cie v zrne jačmeňa pestovaného na sledovaných pôdach35. 
Mohan a Chander36 �tudovali vplyv teploty a pH na sor-
pciu niektorých kovových katiónov (Fe(II), Fe(III), Mn
(II), Zn(II)) na lignit. Adsorpcia niektorých iónov (Fe2+) na 
lignit sa s narastajúcou teplotou zvy�ovala, kým u Mn2+ 
bol tento trend opačný. Oren a Chefetz28 v�ak zistili, �e 
sorpčná schopnosť humínových látok klesá po ich naviaza-
ní na anorganický nosič. Sorpcia kadmia na izolované 
humínové kyseliny bola pribli�ne 7× väč�ia ako v prípade 
pôd, z ktorých boli tieto kyseliny izolované34. 

 
3.2.2. Organické látky 

Neprístupnosť organickej molekuly mô�e byť výsled-
kom jej sorpcie na tuhé zlo�ky prostredia, jej prítomnosť 
v nevodnej fáze, alebo jej uchytenie sa vnútri fyzikálneho 
matrixu pôdy, sedimentu alebo vodnej zlo�ky37. HK sú 
mimoriadne aktívne pri interakciách rôznych organických 
a anorganických kontaminantov, ovplyvňujú ich mobilitu, 
bioprístupnosť, degradáciu a fytotoxicitu38. Tento fakt je 
mo�né na druhej strane vyu�iť na sorpciu hydrofóbnych 
polutantov, napr. na organo-minerálny nosič a tým zabrá-
niť ich ďal�iemu �íreniu napr. do podzemných vôd. Pri 
vysokých koncentráciách organických látok (napr. PCP) 
v prostredí by táto metóda mohla slú�iť ako �predúprava� 
následnej biodegradácie organických xenobiotík39. 

Sorpciu organických zlúčenín ovplyvňuje viacero 
faktorov. Patria medzi nich typ a koncentrácia látky 
v roztoku, typ a kvalita ílovitých minerálov, mno�stvo 
organickej hmoty v pôde alebo v sedimente, pH, teplota, 
typ katiónu (Fe, Ca alebo vodíkové ióny), výmenná kapa-
cita a �pecifický povrch ílov. Sorpciu PCP zo spodných 
vôd  pomocou pórovitých organo-ílov �tudovali aj Ake 
a spol.40. 

Pu a Cutright41 skúmali sorpčno-desorpčné správanie 
sa PCP na pôdnu organickú hmotu (POH) a ílové minerá-
ly. Dospeli k záveru, �e sorpcia je funkciou ako POH 
(kvantita aj kvalita), tak aj ílových minerálov (typ a kvan-

Obr. 1. �truktúra kaolínu a zeolitu 
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tita), ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri maximálnej sorpcii 
a minimálnej desorpcii PCP. Av�ak molekulová hmotnosť 
HL nehrá u hydrofóbnych organických polutantov takmer 
�iadnu rolu vo vzťahu k ich sorpčnej kapacite42.  

Vplyvom pH na sorpciu chlórovaných fenolov na 
mokrú vrstvu piesku a �tudovaním typov interakcií prebie-
hajúcich pri týchto procesoch sa zaoberali Amiri, Börnick 
a Worch43.  

 
3.2.3.  Biologická aktivita HK a ich väzba  

na mikroorganizmy 
 Humínové kyseliny, resp. ich zdroje sú známe aj pre 

svoju biologickú aktivitu44 najmä vďaka ich antioxidač-
ným, antitoxickým, rádioprotektívnym a antimutagénnym 
vlastnostiam45 a pou�ívajú sa ako ne�pecifické stimulátory 
pri pestovaní kultúrnych rastlín46,47. Biologická aktivita 
humínových kyselín sa zisťuje napríklad pomocou merania 
dĺ�ky koreňového systému rastliny. Poľnohospodárske 
rastliny, na ktoré pozitívne pôsobia humínové kyseliny, sú 
rozdelené do �tyroch skupín48: rastliny bohaté na uhľohyd-
ráty − veľmi pozitívne pôsobenie, obilniny − mierny 
vplyv, na proteíny bohaté rastliny − len minimálny vplyv 
a olejnaté rastliny, u ktorých sa zistil negatívny vplyv hu-
mínových kyselín na vývoj rastlín. Vzťah medzi zlo�ením 
a biologickou aktivitou humátov skúmali aj Bogoslivskiy 
a spol.49.  

 Baktéria Rhodococcus erythrophylis CCM 2595, 
ktorá disponuje schopnosťou degradovať fenolické zlúče-
niny, bola vybraná ako modelový prokaryotický organiz-
mus v sorpčných experimentoch humínových kyselín na 
povrch týchto bakteriálnych buniek50 (obr. 2). Miera sor-
pcie humínovej kyseliny závisí od mno�stva sorbentu, či�e 
v tomto prípade od koncentrácie biomasy. Ďal�ím, e�te 
dôle�itej�ím faktorom je vplyv pH, kde sa zistila nepriama 
závislosť. Lep�ie výsledky sorpcie HK na biomasu boli 
zaznamenané pri ni��ej hodnote pH. Počas biodegradácie 
organických xenobiotík bol skúmaný vplyv HK na mikro-
organizmy a zistilo sa, �e sa ľahko a rýchlo sorbujú na 
povrch mikroorganizmu. Sledoval sa  aj vplyv prídavku 
fenolu (ako stresového faktora) do kultivačného média, 

ktorý pravdepodobne ovplyvnil iniciáciu sorpcie HK na 
biomasu. V experimentoch bez prídavku fenolu bola za-
znamenaná ni��ia sorpcia PCP na bakteriálny povrch ako 
v jeho prítomnosti50. 

Vrstva sorbovanej humínovej kyseliny slú�i pravde-
podobne ako transportná bariéra zni�ujúca priechod mole-
kúl do vnútrobunkového priestoru. Tak zrejme chráni bun-
ku pred nepriaznivými podmienkami prostredia (nízke pH, 
vysoká koncentrácia toxických látok) a napomáha rastu 
a biologickej aktivite mikroorganizmu a biodegradácii, aj 
po pridaní vy��ej koncentrácie toxickej látky52,53. Negatív-
ny toxický účinok organických xenobiotík na mikroflóru 
sa prejavil v poklese rastu bakteriálneho kmeňa Kocuria 
varians, ktorý disponuje schopnosťou degradovať chlórfe-
noly. Takisto do�lo k zní�eniu indexu nenasýtenia mast-
ných kyselín dvoch hlavných membránových lipidov, fos-
fatidylcholínu a fosfatidyletanolamínu. Bolo zistené, �e 
účinkom chlórfenolov na bunkovú membránu dochádzalo 
k inhibícii ∆9 a ∆12 desaturáz, čo sú enzýmy lokalizované 
v bunkovej membráne zodpovedné za biosyntézu nenasý-
tených mastných kyselín54.  

Zistilo sa, �e biologická aktivita humínových kyselín 
závisí od pôvodu (suroviny) a od spracovania, teda postu-
pu ich  izolácie. Nie v�etky humínové kyseliny sú biolo-
gicky aktívne, niektoré mô�u pôsobiť dokonca inhibične44. 
Humínové kyseliny sprostredkovávajú prenos �ivín a spo-
luvytvárajú �truktúru pôdy. 

Novák a spol.55 skúmali mo�nosť vyu�itia odpadové-
ho uhlia zvý�ením obsahu humínových látok oxidáciou. 
Bolo zistené, �e biologická aktivita takto pripravených 
humínových látok je porovnateľná s aktivitou humínových 
látok extrahovaných z oxyhumolitu. 

 
3 . 3 .   Ú l o h a  e n z ý m o v  a k o  k a t a l y z á t o r o v  

p r i  i m o b i l i z á c i i  x e n o b i o t í k   
n a  h u m í n o v é  k y s e l i n y  

 
Proces imobilizácie vyskytujúci sa v pôdach má veľ-

ký environmentálny význam, preto�e mô�e viesť 
k značnému zní�eniu bioprístupnosti pesticídov a tým aj 
ich toxických účinkov56,57. Imobilizačný proces sprostred-
kovávajú enzýmy alebo abiotické katalyzátory. Jednou 
z najdôle�itej�ích katalytických reakcií v pôde je oxidačná 
väzba, ktorá via�e prírodne sa vyskytujúce a tie� xenobio-
tické zlúčeniny, ako sú napr. pesticídy, na organickú hmo-
tu. Táto reakcia mô�e byť sprostredkovaná oxidoreduktá-
zami a mô�e mať detoxifikačný efekt. A tak imobilizácia 
pesticídov väzbou na pôdne komponenty, napr. zabudova-
ním do �truktúry humínových kyselín, mô�e byť uva�ova-
ná ako alternatívna metóda na dekontamináciu pôd16. 

Xenobiotické fenoly sú najprv enzymaticky oxidova-
né na aryl-oxy voľné radikály alebo chinóny, čo následne 
umo�ňuje ich väzbu na humínové zlo�ky. Napríklad, keď 
Sarkar a spol.58 inkubovali 2,4-dichlórfenol s fulvo kyseli-
nou, �iadna väzba nebola pozorovaná a� do prídavku oxi-
doreduktáz, napr. hubovej tyrozinázy, chrenovej peroxidá-
zy, alebo lakkázy z Trametes versicolor alebo Rhizoctonia 
praticola. 

Obr. 2. Humínové kyseliny sorbované (a) na povrchu pôdnej 
častice (cit.6),  (b) a na povrchu baktérie Rhodococcus eryt-
hrophylis (cit51) 

a    b 
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Av�ak pou�itie mikrobiálnych extracelulárnych enzý-
mov ako katalyzátorov je sťa�ené skutočnosťou, �e voľné 
enzýmy sú za drsných podmienok v pôde rýchlo inaktivo-
vané. Tento problém mô�e byť prekonaný imobilizáciou 
voľných enzýmov na tuhé nosiče. Bolo dokázané, �e imo-
bilizácia zvy�uje termostabilitu enzýmov, zabraňuje ich 
degradácii proteázami, a zvy�uje ich polčas rozpadu. Av-
�ak enzýmová aktivita po imobilizácii závisí na metóde 
imobilizácie a podstate tuhého nosiča58,59. 

Pou�itie enzýmovej väzby na detoxifikáciu vyvoláva 
určité znepokojenie nad konečným osudom viazaných 
pesticídov. Dostupné dáta v�ak indikujú, �e ak sú u� raz 
xenobiotiká inkorporované do pôdy, uvoľňujú sa veľmi 
pomalou rýchlosťou a v minimálnom rozsahu. Postupné 
uvoľňovanie by nemalo spôsobovať následné nebezpečie 
pre zdravie, preto�e postupne uvoľnené zlúčeniny mô�u 
byť mineralizované na CO2 alebo reimobilizované do pôd-
nej matrice. 

Za účelom praktickej aplikácie enzymatickej dekonta-
minácie je potrebný rozsiahly výskum pre analyzovanie 
akumulácie, bioprístupnosti a toxicity viazaných reziduí 
pesticídov za pôdnych podmienok. Výskum by mal byť 
sústredený na vývoj nových metód pre maximalizáciu 
väzbového procesu, napr. s pou�itím imobilizovaných 
enzýmov, abiotických katalyzátorov, alebo ko-
polymérnych činidiel. V�etky doteraj�ie výsledky nazna-
čujú, �e enzymatická alebo abiotická inkorporácia xeno-
biotík do humusu poskytuje účinnú metódu pre detoxifiká-
ciu nebezpečných polutantov16. 

Hydrofóbne látky, globálne kontaminanty �ivotného 
prostredia, sú nebezpečné najmä vtedy, ak sa v pôde vy-
skytujú dlhodobej�ie, čím sa úmerne zvy�uje ich perzisten-
cia. Dochádza k výraznému zní�eniu ich biodostupnosti 
pre potenciálnych mikrobiálnych degradérov, čím sa zhor-
�ujú mo�nosti redukovania týchto látok prirodzenou biolo-
gickou cestou. V takomto prípade je mo�né na zní�enie ich 
hydrofóbnosti pou�iť povrchovo aktívne látky, ktoré av�ak 
mô�u negatívne ovplyvňovať degradačnú aktivitu prítom-
ných mikroorganizmov a v konečnom dôsledku sa aj tieto 
látky, tzv. biosurfaktanty, pokiaľ nie sú biodegradovateľ-
né, stávajú kontaminantami.  

Napriek pochybnostiam niektorých autorov60, Fava 
a spol.61,62 úspe�ne vyu�ili vy��ie opísané pozitívne vlast-
nosti humínových látok ako prirodzene sa vyskytujúcich 
povrchovo aktívnych látok na podporu aktivity pôdnych 
mikroorganizmov v prostredí kontaminovanom vysokými 
koncentráciami polyaromatických uhľovodíkov (PAH) 
a polychlórovaných bifenylov (PCB). V experimentoch 
dokázali, �e prídavok HL výrazne ovplyvnil aktivitu prí-
tomnej mikroflóry a tie� biodegradáciu PCB. 
V prítomnosti HL bola preukázaná vy��ia odolnosť mikro-
organizmov voči PCB v porovnaní so vzorkami bez prí-
davku HL. Tým bola dosiahnutá a� o 100 % vy��ia dechlo-
rácia a biodegradácia PCB. Takisto bol �tudovaný vplyv 
HL na aeróbnu bioremediáciu pôdy kontaminovanej PAH. 
HL umo�ňovali zvý�enie biodostupnosti PAH, v dôsledku 
čoho bola redukcia týchto látok v prítomnosti HL rýchlej-
�ia a intenzívnej�ia, čo spôsobilo aj výrazné zní�enie pôd-

nej ekotoxicity. 
Chlórované fenoly, najmä pentachlórfenol, tie� patria 

k častým kontaminantom �ivotného prostredia a vyznačujú 
sa podobnými vlastnosťami ako vy��ie uvedené hydrofób-
ne látky. Humínové látky, resp. humínové kyseliny sú 
vyu�ívané aj pri laboratórnych experimentoch na bioreme-
diáciu PCP v pôde26,27,35,39. Cieľom je potvrdenie 
a doplnenie u� existujúcich jednoznačných dôkazov, získa-
ných na PCB a PAH, čo by znamenalo mo�né vyu�itie HK 
v bioremediačných technológiách aj pri dekontaminácii 
PCP a pesticídov, ktorých sú často hlavnou zlo�kou.        

 
 

4. Záver 
 
Je známe, �e fenolické zlúčeniny slú�ia ako prekurzo-

ry humínových kyselín. Tento fakt je mo�né vyu�iť pri 
imobilizácii a detoxifikácii pôdnych kontaminantov. Me-
dzi ne často patria chlórfenoly známe ako základné zlo�ky 
mnohých pesticídov. �truktúra prírodných humínových 
kyselín je vhodná pre sorpčné, iónovo-výmenné 
a biodegradačné procesy. Dokonalá znalosť vlastností 
týchto látok je nevyhnutná pre ich �ir�ie uplatnenie aj 
v remediačných technológiách. 

 
Z o z n a m  s k r a t i e k  
 
HK       humínové kyseliny 
HL        humínové látky 
FK        fulvokyseliny 
OMK   organo-minerálny komplex 
PAH polyaromatické uhľovodíky 
PCB polychlórované bifenyly 
PCP      pentachlórfenol 
POH     pôdna organická hmota 
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chemical Technology, Faculty of Chemical and Food 
Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, 
Slovak Republic): Interactions of Humic Acids with 
Contaminants 

 
Humic acids are the most important and a major part 

of naturally occurring humic substances. They form 
a complex amorphous heterogeneous mixture containing 
reactive structures such as aromatic rings and phenolic and 
carboxylic functional groups. Humic acids have excellent 
sorption properties and thus are widely used in remedia-
tion methods by immobilization of toxic contaminants.  


