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Abstract: 

Polychlorinated biphenyls (PCBs) are organic compounds with properties as the acidi resistance, alkali 

resistance, thermoresistance etc. Because of these properties PCBs were intensively used in the industry. 

Consequently a big amount of these compounds was released to the environment. Bioremediation, the 

decontamination of polluted sites using biological systems, could be the effective ecological tool. Bacteria 

are able to degrade PCBs by anaerobic and aerobic way. During anaerobic degradation less chlorinated 

congeners of PCBs are forming and these compounds are then more available for bacterial aerobic 

degradation. PCBs are aerobically degraded by enzymes encoded by biphenyl operon genes, the biphenyl 

bacterial degradation pathway. Bacterial PCBs degradation can be affected by many factors, e.g. plants. 

Plant secondary metabolites are potential inducers of biphenyl operon because of their biphenyl like 

structure. Higher concentration of those compounds in the rhizosphere should lead to more effective 

bacterial degradation of PCBs. Biphenyl degrading bacteria were cultivated in mineral medium with 

quercetin as a source of carbon and it was proved that quercetin, the compound with flavonoic structure, is 

the biphenyl operon inducer. The aim of our study is to prepare a transgenic plant with higher production 

of this compound to support bioremediation of PCBs. 
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Abstrakt:  

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou organické sloučeniny, které byly kvůli svým vlastnostem, jako je 

rezistence vůči kyselinám, zásadám, vysokým teplotám atd., hojně využívány v průmyslu. V důsledku 

toho bylo velké množství těchto látek uvolněno do životního prostředí. Efektivním způsobem 

dekontaminace takto poškozených lokalit by mohlo být využití biologických systémů, tzv. bioremediace. 

Bakterie odbourávají PCB anaerobní i aerobní cestou. Při anaerobní degradaci dochází ke vzniku méně 

chlorovaných kongenerů PCB, které následně slouží jako substráty pro enzymy dráhy aerobního 

odbourávání, které jsou kódovány geny bifenylového operonu (bph operon). Bakteriální degradace PCB 

může být ovlivněna několika faktory, z nichž jedním je přítomnost rostlin. Sekundární metabolity rostlin 

díky své strukturní podobnosti s bifenylem mohou působit jako induktory bph operonu. Jejich zvýšená 

koncentrace v rhizosféře by tak mohla vést k efektivnějšímu odbourávání PCB bakteriemi. Bakterie 

degradující bifenyl byly kultivovány v minerálním médiu v přítomnosti kvercetinu, rostlinného 

sekundárního metabolitu ze skupiny flavonoidů, jako zdroje uhlíku. Bylo prokázáno, že kvercetin je 

induktorem exprese genů bifenylového operonu. Naším cílem je tedy připravit transgenní rostlinu se 

zvýšenou produkcí této látky za účelem zefektivnění bioremediace polychlorovaných bifenylů.  

 

Klíčová slova:  

PCB, kvercetin, flavonoid 3 monooxygenasa, Nicotiana tabacum, Arabidopsis thaliana, rhizoremediace  

 

 

 



Úvod 

Ve 20. století bylo v průmyslu používáno velké množství látek, jež se později ukázaly být škodlivé pro lidi 

i pro živočichy. Mezi tyto sloučeniny patří polychlorované bifenyly (PCB), což jsou organické sloučeniny, 

jejichž základ tvoří bifenylové jádro. Bylo syntetizováno 209 různých kongenerů, které se lišily stupněm 

chlorace a pozicí atomu chloru na bifenylovém jádře (Abraham a kol., 2002). Organický charakter těchto 

látek má za následek jejich akumulaci v tukových tkáních, ze kterých se mohou zpětně uvolňovat. 

Fyzikálně-chemické metody odstraňování PCB z životního prostředí nejsou příliš vhodné z důvodu jejich 

finanční náročnosti a proveditelnosti. Zároveň jejich použitím dochází k dalšímu zatížení životního 

prostředí. Bioremediace neboli využití biologických systémů k dekontaminaci znečištěných ploch by 

mohla být šetrným nástrojem odstranění těchto polutantů z životního prostředí.  

 

Bakterie odbourávají PCB anaerobní cestou, kdy dochází k reduktivní dechloraci více chlorovaných 

kongenerů. Méně chlorované kongenery jsou pak přístupné aerobnímu odbourávání, které je realizováno 

enzymy bifenylového operonu (obr. 1) (Furukawa a Fujihara, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Bakteriální degradační dráha PCB, BphA multienzymový komplex bifenyl-2,3-dioxygenasa, 

BphB bifenyldihydrodioldehydrogenasa, BphC 2,3-dihydroxybifenyl-1,2-dioxygenasa, BphD hydrolasa 

kyseliny 2-hydroxy-6-phenyl-6-oxohexa-2,4-dienové. 

 

Produkty bifenylového operonu neboli horní degradační dráhy bifenylu jsou kyselina pentadienová 

a chlorbenzoová. Ty jsou dále odbourávány enzymy svých vlastních degradačních drah. Degradace PCB 

je ovlivněna různými faktory. Jedním z těchto faktorů může být přítomnost rostlin. Rostliny samy o sobě 

hrají důležitou roli v odstraňování škodlivých látek z kontaminované zeminy, kdy jsou PCB absorbovány, 

převedeny na nefytotoxickou formu a ukládány v pletivech. Dále, jak již bylo výše zmíněno, rostliny 

podporují rhizosférní mikroflóru uvolňováním látek podporujících mikrobiální růst a aktivitu, např. 

aminokyseliny, sacharidy atd.  

 

Další látky produkované rostlinami a následně uvolňované do rhizosféry jsou produkty sekundárního 

metabolismu (flavonoidy, terpeny, fenolické látky atd.) (Focht, 1995; Kyung-Ja a kol., 2001). Tyto látky 

mohou být využívány jako zdroj uhlíku, ale díky své strukturní podobnosti s bifenylem mohou také 

indukovat expresi genů bifenylového operonu a tak podpořit bakteriální odbourávání PCB (Gilbert a kol., 

1997). Mezi tyto sloučeniny patří i rostlinný sekundární metabolit kvercetin, který vzniká v rostlinách 

působením enzymu flavonoid-3‘-monooxygenasa (flavonoid-3‘-hydroxylasa, F3‘H), kdy je meziprodukt 

biosynthesy flavonoidů kaempferol přeměněn na kvercetin. Cílení exprese tohoto enzymu do kořenů 

rostlin může mít za následek vyšší produkci kvercetinu v kořenech. Tak by bylo dosaženo vylučování 

většího množství tohoto sekundárního metabolitu do rhizosféry.  

 

Metodika 

Cílem projektu je připravit transgenní rostliny Nicotiana tabacum se zvýšenou produkcí rostlinného 

sekundárního metabolitu kvercetinu v kořenech. Tyto rostliny by tak měly podpořit bakteriální 

odbourávání PCB v rhizosféře. Bakterie použité v této práci byly izolovány ze zeminy kontaminované 

polychlorovanými bifenyly a byla u nich ověřena jejich degradační schopnost. U těchto bakterií byly dále 

studovány růstové vlastnosti v přítomnosti kvercetinu a dále byla studována schopnost kvercetinu 

indukovat expresi genu bphA, prvního genu bifenylového operonu, pomocí metody qRT-PCR. 
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Zvýšení produkce kvercetinu v kořenech by mohlo být dosaženo klonováním genu pro flavonoid-3‘-

hydroxylasu z rostliny Arabidopsis thaliana (AtF3’H) do rostlin tabáku pod kontrolou kořenově 

specifického promotoru (Gu a kol., 2006). Prvním krokem celého postupu je tedy klonování genu AtF3’H 

do bakteriálního expresního vektoru, ve kterém je gen fuzován s histidinovou kotvou. Gen AtF3’H byl 

poskytnut pracovištěm University Bielefeld, Center for Biotechnology, Prof. Dr. Bernd Weisshaar. 

Primery pro amplifikaci genu AtF3’H byly navrženy dle sekvence genu pro flavonoid-3‘-hydroxylasu 

rostliny Arabidopsis thaliana [GI: 30682179]. Následovat bude izolace exprimovaného proteinu 

kapalinovou chromatografií a testování jeho aktivity in vitro. V případě dosažení pozitivního výsledku 

budou připraveny transgenní rostliny Nicotiana tabacum agrobakteriální infekcí. 

 

Výsledky a diskuse 

Po kultivaci degradérů polychlorovaných bifenylů (bakterie rodu Pseudomonas a Achromobacter) 

v minerálním médiu s kvercetinem jako zdrojem uhlíku bylo zjištěno, že tento sekundární metabolit je 

induktorem bifenylového operonu. Transgenní rostlina nadprodukující kvercetin a uvolňující ho do 

zeminy by tak podporovala odbourávání PCB rhizosférní mikroflórou. Rostlina vylučuje látky do 

prostředí ve formě exudátů, které obsahují nejen sekundární metabolity, ale také jak již bylo výše 

zmíněno, sacharidy, aminokyseliny atd. Z toho důvodu je bakteriální osídlení rhizosféry rostlin hustší než 

osídlení okolní zeminy a bioremediace tak v rhizosféře probíhá s větší účinností (Salt a kol., 1998). 

 

Závěr 

V současnosti je jedním z hlavních cílů mikrobiální ekologie dekontaminace lokalit postižených 

dlouhodobým uvolňováním polutantů do životního prostředí. Kombinace mikroorganismů a rostlin by 

mohla být efektivním způsobem odbourávání PCB. Transgenní rostliny se zvýšeným potenciálem pro 

absorpci nebo degradaci polutantů či pro podporu rhizosférních mikroorganismů v odbourávání různých 

xenobiotik mohou zvýšit efektivitu bioremediace. 
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