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Abstract 

 Biological methods for wastewater treatment are becoming more accepted over the word as 
well as in our country. The method which makes use of accumulating abilities of living cells is called 
bioaccumulation. In contrast with it, biosorption uses abilities of dry or dead cells, which is 
technologically advantageous.  

 The difference between bioaccumulation and biosorption of silver from model solutions was 
studied in this work. From comparison of equilibrium sorption values by living cells (q = 2,83 mg/g, 
only 15 % drop of silver concentration) and by dry cells (q = 12,83 mg/g, 40 % loss of silver ions from 
solution) it is obvious that utilization of dry cells is more suitable. Silver presence on surface of algal 
cells (living and dry) was proven by EDX analysis. Influence of silver ions on cell surfaces was 
evaluated by means of electron microscope photographies. If dry cells are used in process (biosorption) 
there is no cell surface damage present, as suggested by electron scanning microscope photos. 
Biosorbent can be used repeatedly. The possibility of desorption is another advantage of biosorption 
process, thus, metal can be removed from cells by washing with suitable desorption agent. Damage on 
the surfaces of living cells is visible as crateriform cavities. Silver accumulates in cell wall and/or cell 
interior in the form of electron-dense round precipitates, which are better visible in living cells. The 
precipitates are probably formed by some bioprecipitation mechanism although in case of dry cells 
silver is captured also by  the other mechanisms, because obseved sorption by dry cells was higher than 
bioaccumulation by living cells (q = 2,83 mg/g in living cells, while at the same initial concentration of 
silver dry cells sorption was q = 12,074 mg/g). 
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Abstrakt 

 Biologické metódy spracovávania odpadov a odpadových vôd nadobúdajú stále väčšiu 
dôležitosť nielen vo svetovom meradle, ale aj u nás. Metóda využívajúca akumulačné schopnosti 
živých buniek sa nazýva bioakumulácia. Na rozdiel od nej biosorpcia využíva schopnosti suchých 
alebo mŕtvych buniek, čo je z technologického hľadiska výhodnejšie. 

 V práci sme sa zamerali na štúdium rozdielu bioakumulácie a biosorpcie striebra z 
modelových roztokov. Z porovnania rovnovážnych hodnôt sorpcie živými (q = 2,83 mg/g) a suchými 
(q = 12,1 mg/g) bunkami vyplýva, že použitie suchých buniek je výhodnejšie. Ak sú v procese použité 
suché bunky (biosorpcia) nedochádza k poškodeniu ich povrchov, čo možno usudzovať na základe 
fotografií z elektrónového mikroskopu. Biosorbent môže byť použitý viackrát. Ďalšou výhodou 
procesu biosorpcie je možnosť desorpcie, teda odstránenia naviazaného kovu premývaním vhodným 
desorpčným činidlom. 
 

 
 

 

Úvod 

 Bioakumulácia a biosorpcia sú procesy, ktoré sú veľmi blízke a často sa tieto pojmy používajú 
ako synonymá. Vzhľadom na rozdiely v mechanizmoch je dôležité ich rozlišovať. V technickej praxi 
sa bioakumulácia spája s procesmi zachytenia kovov živými bunkami a pojem biosorpcia je vyhradený 
pre deje odohrávajúce sa na povrchoch suchých alebo mŕtvych buniek. Bioakumulácia využíva celý rad 
biologických mechanizmov (napr. metylácia, väzba kovov na vnútrobunkové zlúčeniny, vyzrážanie vo 
vnútri bunky a pod.), ktoré často predstavujú aktívnu obranu voči pôsobeniu toxickej látky v prostredí. 
Kdežto biosorpcia je metóda využívajúca fyzikálno-chemické schopnosti bunkových povrchov alebo 
častí organizmov zachytiť látky (vrátane kovov) z prostredia. Ide o pasívnu schopnosť organizmov, 
nezávislú od metabolizmu buniek, ktorá teda môže prebiehať aj v čase, keď je bunka neaktívna alebo 
mŕtva. Výhodou tohoto procesu sú nízke prevádzkové náklady, pretože používaná biomasa predstavuje 
väčšinou odpad z biotechnologických procesov, alebo je v hojnej miere zastúpená v prírode. Okrem 
minimalizácie vznikajúceho odpadu a priebehu pri normálnych podmienkach teploty a tlaku, je 
nezanedbateľnou výhodou možnosť odstrániť naviazaný kov z biomasy premývaním vhodným 
desorpčným činidlom (napr. kyselinou alebo zásadou). Vzniká koncentrát kovu, z ktorého je možné 
kov znovu získať klasickými hydrometalurgickými metódami. Biosorbent je možné použiť 
viacnásobne.  
  

 

 

Materiál a metódy 

 

 

Príprava biomasy

 Biomasu rias Chlorella kessleri sme získali z Botanického ústavu SAV v Bratislave. Bola 
pomnožená v Z-médiu, ktoré obsahovalo v 1000 ml  vody: 467 mg NaNO3, 59 mg Ca(NO3)2.4H2O, 
31 mg K2HPO4, 25 mg MgSO4.7H2O, 21 mg Na2CO3, 10 ml Fe-EDTA. Počas kultivácie bola 
biomasa prevzdušňovaná a osvetľovaná 4x40 W žiarivkami v 12 hodinových cykloch. Suchá biomasa 
bola pripravená po premytí biomasy v destilovanej vode, vysušením v sušičke pri 55°C počas 24 hodín. 
Po vysušení bola rozotrená v trecej miske na prášok. 



 

 

Sorpcia striebra

 Roztok striebra bol pripravený rozpustením Ag v HNO3. Suchá biomasa rias bola odvážená a 
pridaná k pripravenému roztoku, aby zodpovedala koncentrácii biomasy 2 g/l. Živé riasy boli oddelené 
od živného roztoku filtráciou cez membránový filter a pridané k pripravenému roztoku striebra. 
Množstvo živých rias zodpovedalo po prepočte koncentrácii približne 3g/l. Objem pokusného média 
pre sorpciu bol 50 ml, pre bioakumuláciu bol 30 ml. pH v roztoku bolo upravované 20 a 10 % NaOH a 
10 % H2SO4. Meranie pH bolo prevedené pH metrom pH 03 LABIO. Vstupné pH v biosorpčných 
experimentoch bolo 2,89 (pri vstupnej koncentrácii striebra 48,5 mg/l) a 2,53 (pri vstupnej koncentrácii 
striebra 58,75 mg/l), v bioakumulačných experimentoch sa vstupná hodnota pH rovnala 2,53. Roztok 
bol prvých 6 hodín premiešavaný. Vzorky na analýzu boli odoberané pre biosorpciu v stanovených 
časových intervaloch 0; 0,5; 1,5; 6; 24 hodín. Pre bioakumuláciu boli vzorky na analýzu odoberané po 
24 hodinách po dosiahnutí rovnováhy v sústave. Biomasa rias bola od roztoku oddelená membránovou 
filtráciou. V kontrole bol roztok pripravený rovnako, bolo v nej upravené pH, ale neboli k nej pridané 
riasy.  
 

 

Chemická analýza

 V získanom filtráte bola atómovou absorpčnou analýzou (prístroj Perkin Elmer 3100) 
stanovená zvyšková koncentrácia striebra. Sorpcia (q) bola vypočítaná na základe všeobecného vzťahu: 

 

 

   q (mg/g) = V(ci - cf)/S, 

 

 

kde ci [mg/l] a cf [mg/l] sú vstupná a zvyšková (rovnovážna) koncentrácia kovu, V [l] je objem roztoku 
a S [g] je hmotnosť použitého biosorbentu. 

 

 

Príprava vzoriek pre elektrónovú mikroskopiu

 

 

1. Štúdium vzoriek biomasy  transmisným elektrónovým mikroskopom 

 Vzorky po odfiltrovaní boli prenesené do destilovanej vody a ďalej upravované na Katedre 
anatómie, histológie a embryológie Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach.  

 Po scentrifugovaní (3000 otáčok/min) bol k biomase pridaný na 2 hodiny fixačný roztok, 
zložený z 2,5 % glutaraldehydu v 0,1 M kakodylátovom pufri. Po dvoch hodinách bol obsah 
skúmaviek znovu centrifugovaný a premytý destilovanou vodou, ku ktorej bol pridaný agar. Celá 
hmota bola zase centrifugovaná 15 minút pri 3000 otáčkach/min. a po vybratí zo skúmaviek narezaná 
na kocky. Kocky boli fixované 2 hodiny v 1 % OsO4 v 0,2 M kakodylátovom pufri pri 4°C a potom 
opláchnuté dvakrát v kakodylátovom pufri. Po fixácii nasledovalo odvodňovanie v acetónovej rade 
postupne v 50 % (10 min), 70 % (10 min), 80 % (10 min), 90 % (10 min), 96 % (dvakrát 30 min), 100 
% (dvakrát 30 min) a nakoniec v propylénoxide 15 minút. Po odvodnení sa preparát presycoval v zmesi 
durcupan : propylénoxid 1:3 jednu hodinu, potom zase jednu hodinu v tej istej zmesi v pomere 1:1 a 
nakoniec znovu jednu hodinu v zmesi v pomere 3:1. Cez noc bol preparát uložený v durcupane bez 
katalyzátora a potom ešte 2 hodiny v durcupane s katalyzátorom, v oboch prípadoch pri teplote 48°C. 



Polymerizácia prebiehala 3 dni pri teplote 60°C v želatínových kapsulách. Vzorky na pozorovanie boli 
narezané na ultramikrotónoch. 

2. Štúdium vzoriek biomasy scanovacím elektrónovým mikroskopom 

 Roztok získaný po odfiltrovaní buniek z média bol prenesený do destilovanej vody a potom na 
pripravenú podložku z hrubého alobalu. Kvapku bola vysušená a zafixovaná nad plameňom. Po 
zafixovaní bol preparát pokrytý zlatom. EDX analýzy boli robené na EDX analyzátore Link AN 10 
000. Pozorovania sa uskutočnili na Katedre náuky o materiáloch Hutníckej fakulty, Technickej 
Univerzity v Košiciach. 
 

 
 

 

Výsledky a diskusia 

 Z grafu na obr.1 je zrejmé, že po pridaní suchej biomasy rias (biosorpcia) došlo v krátkom 
čase (do 30 minút) k rapídnemu úbytku strieborných iónov z roztoku. Rovnováha sa však ustálila 
neskôr, po viac ako dvoch hodinách. 

 

 
Fig.1 Adsorption of  silver ions from solutions by dry algal biomass as a function of contact time 

 

 
 

 

 Špecifická sorpcia q po 24 hodinách (rovnovážny stav) mala hodnotu 16,93 mg/g suchej 
hmoty rias, vstupná koncentrácia iónov striebra bola v tomto prípade 48,5 mg/l. Pokles koncentrácie 
striebra v roztoku predstavoval približne 70 %. V prípade vstupnej koncentrácie striebra 58,75 mg/l sa 
sorpcia rovnala 12,1 mg/g suchej hmoty rias. Pokles bol len 40 %. Rozdiel v uvedených hodnotách bol 
pravdepodobne spôsobený rozdielnými podmienkami experimentov (pH, teplota a pod.). Po pridaní 
živej biomasy rias (bioakumulácia) sa pri rovnakej vstupnej koncentrácii striebra (58,75 mg/l), sorpcia 
rovnala 2,83 mg/g suchej hmoty, čo predstavovalo len 15 % úbytok iónov striebra z roztoku. Na 
základe porovnania sorpčnej kapacity sa vhodnejším procesom na zachytenie iónov striebra javí 
biosorpcia, teda zachytenie kovu na povrchu suchých buniek, než bioakumulácia - použitie živých 
buniek.  

 Okrem poklesu koncentrácie striebra v roztoku sme sledovali aj jeho prítomnosť na bunkách 
rias. Prítomnosť striebra na povrchu živých aj suchých buniek bola dokázaná EDX analýzou, jej 
výsledky sú uvedené na obr.2. V prípade analýzy živých buniek je v EDX spektre viditeľných viac 
prvkov (Na, Ca, Cl), ktoré boli súčasťou živného roztoku a pravdepodobne sa zachytili na povrchu 
biomasy. Najvyšší, neoznačený pík, patrí zlatu, ktorým boli preparáty pokryté.  

a)              b) 

 

 
Fig.2 Results of EDX analysis of Chlorella kessleri cells with adsorbed Ag 

           a - sorption on dry cells, b - sorption on living cells 

 

 

 Porovnaním vzoriek pod elektrónovým mikroskopom som sa snažila zistiť, aký je vplyv 
strieborných iónov na povrch bunky a na ich zachytenie bunkovou stenou. Sledovala som tento vplyv 
na živé aj suché bunky. Na bunkovej stene sú zreteľné "kráterovité" poškodenia (obr.3), ktoré sa len 



veľmi zriedka (skoro vôbec) objavujú na povrchu suchých buniek vystavených pôsobeniu rovnakej 
koncentrácie striebra (obr.4).  

 

 

           
 

 
Fig.3 Algal cell walls damage caused by solutions of silver. Arrows show some of crateriform damages. Cells on the first 

figure were magnified 2400x (segment represents 10 µm), on the second figure it is possible to see cells damage more 
detailed - magnification was 4400x (segment represents 1 µm). 

 

 

           
 

 
Fig.4 Dry cells of Chlorella kessleri after action of silver solution. Segment represents 10 µm. Magnification 2400x. 

 Je zaujímavé, že pri pohľade na priečne rezy buniek, je striebro lepšie viditeľné v živých 
bunkách ako v suchých, hoci suché bunky podľa výsledkov chemických analýz zachytili viac iónov 
striebra ako živé. Striebro sa zhromažďuje v bunkovej stene, alebo vo vnútri buniek v podobe tmavých 
okrúhlych zrazenín (obr.5a a 5b). Na fotografiách z elektrónového mikroskopu priečnych rezov je 
bunková stena len slabo viditeľná  ako svetlosivý lem okolo buniek, v nej sú dobre rozlíšiteľné tmavé, 
pre elektróny nepriepustné, zrazeniny. Menej zrazenín sa nachádza aj vo vnútri živých buniek. Na 
obrázkoch sú zrazeniny zvýraznené šípkami. Už na prvý pohľad je v suchých bunkách zreteľné 
výrazné poškodenie vnútorných štruktúr, na základe ktorého je možné predpokladať, že ide o mŕtve 
bunky. Aj v ich bunkových stenách sú viditeľné tmavé zrazeniny striebra, ale v porovnaní so živými 
bunkami ich je oveľa menej a nie sú tak zreteľne ohraničené (obr.5c).  

 

 
a)                           b) 

 

 
     c)    

 

 
 

 

 Podobné zrazeniny pozorovali aj Simmons a Singleton [1] na povrchu a vnútri buniek 
kvasiniek Saccharomyces cerevisiae, ktoré kultivovali v médiu s AgNO3. Mikroanalýzou dokázali, že 
tieto zrazeniny obsahujú striebro a v malom množstve aj síru, čo vysvetlili väzbou striebra na nejakú 
molekulu bunkovej steny obsahujúcu síru a ďalším vyzrážaním striebra v okolí tejto väzby. Precipitáty 
obsahujúce striebro a síru v okolí buniek Candida albicans rastúcich v prítomnosti striebra opísali aj 
Kierans a kol. [2], ale tí istí autori pri kultivácii Saccharomyces cerevisiae v rovnakom médiu 
identifikovali prítomnosť elementárneho striebra v okolí buniek kvasiniek. Vysvetlili to činnosťou 
redukčných enzýmov, ktoré produkujú živé bunky. Za rovnaký dej, ktorý pozorovali aj u suchých 
buniek, je zrejme zodpovedná nejaká zvyšková enzymatická aktivita. Mullen a kol. [3] zaznamenali 
prítomnosť koloidného striebra v okolí a vo vnútri buniek Aspergillus niger. Prítomnosť iónov Ag+ vo 
vnútri buniek nie je neočakávaná, pretože je známa schopnosť strieborných iónov preniknúť cez 
cytoplazmatickú membránu mikroorganizmov [4]. Na základe doterajších poznatkov je však veľmi 



ťažké definovať presnú povahu interakcií medzi Ag+ a zložkami bunkovej steny, ktoré sú zodpovedné 
za vznik precipitátov.  

 Fotografie z elektrónového mikroskopu zachycujúce bunky rias s naviazaným striebrom vo 
forme tmavých zrazenín svedčia o prítomnosti bioprecipitačného mechanizmu. Ale pravdepodobne sa 
striebro zachytí na povrchu aj iným mechanizmom, pretože z kvantitatívneho hľadiska prevyšuje 
sorpcia suchými bunkami bioakumuláciu živými bunkami (q = 2,83 mg/g  u živých buniek a pri 
rovnakej vstupnej koncentrácii striebra bolo q = 12,074 mg/g pri biosorpcii na suchú biomasu). 
 

 
 

 

Záver 

 Z hľadiska odstránenia iónov striebra z roztoku je výhodnejšie použiť suché bunky 
(biosorpciu), pretože dôjde k väčšiemu poklesu koncentrácie striebra a zároveň je zanedbateľné 
poškodenie buniek. Na základe fotografií z elektrónového mikroskopu je možné v oboch prípadoch 
(bioosrpcia aj bioakumulácia) konštatovať prítomnosť bioprecipitačného mechanizmu. V prípade 
biosorpcie je však pravdepodobné, že za tvorbu zrazenín zodpovedá zvyšková enzymatická aktivita a 
na celkovom znížení koncentrácie striebra sa podieľa aj iný mechanizmus. Vyplýva to z 
kvantitatívneho porovnania kapacity biosorpcie (q = 12,1 mg/g) a bioakumulácie (q = 2,83 mg/g) pri 
rovnakej vstupnej koncentrácii. V ďalšej časti výskumu je nutné experimentálne potvrdiť možnosti 
uvoľnenia striebra z biomasy pomocou desorpcie.  
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