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Abstract: 

Soil heterotrophic microorganisms participate in the mineralization of organic compounds present in 

their environment. Pollution from anthropogenic sources can cause many places to be contaminated 

with xenobiotic chemicals. Biodegradation of xenobiotics can often occur due to structural analogy of 

chemicals and natural organic compounds, and also due to a wide substrate specificity of enzymes 

catalyzing this process. Secondary metabolites can serve as carbon or nitrogen sources for bacteria and 

therefore can cause changes in bacterial consortia and stimulate their enzymatic activity. The aim of 

this experiment was to investigate the effect of secondary metabolites contained in lemon pericarp, 

grapefruit pericarp and pears on bacterial diversity in soils long-term contaminated with PCBs. 

Amendment with natural materials led to stimulation of growth of cultured bacteria in comparison 

with control soil. Metagenomic analysis showed that natural compounds strongly influence bacterial 

diversity in the soil observed through investigations of total bacterial communities and subpopulations 

participating in the active metabolization of chlorobiphenyl and benzoic acid as well. Additionally, 

some bacteria actively minerazating chlorobiphenyl were detected. Grapefruit pericarp and pears are 

recommended for future experimetns based on the results of this study. Amendment with lemon peel 

probably caused inhibition of bacterial activity. Determination of PCB removal in soils after 

amendment with these natural materials has the potential for many future investigations. Results can 

lead to improved bioremediation procedures. 
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Abstrakt: 

Na mineralizaci organických látek přítomných v zemině se podílejí také půdní heterotrofní 

mikroorganismy. Kvůli antropogennímu působení se mezi organickými látkami v zeminách vyskytují 

také xenobiotika, která mohou být mineralizována obdobně jako organické substráty přírodního 

původu (např. sekundární metabolity rostlin), a to díky široké substrátové specifitě rozkladných 

enzymů. Sekundární metabolity mohou sloužit jako zdroje uhlíku a případně dusíku pro bakterie a tím 

působit změny v mikrobiálních populacích a podporovat jejich enzymatickou aktivitu. Tato práce se 

věnuje studiu vlivu sekundárních metabolitů obsažených v kůře citronu, kůře grepu a hruškách na 

diverzitu bakterií v zemině dlouhodobě kontaminované polychlorovanými bifenyly (PCB). Přídavek 

přírodních materiálů vedl k velkému nárůstu počtu kultivovatelných bakterií ve srovnání se zeminou 

neobohacenou. Metagenomická analýza ukázala, že přídavek přírodních materiálů vyvolal změny 

v bakteriálních společenstvech ve srovnání s neobohacenou zeminou – a to jak na úrovni celkových 

komunit, tak na úrovni subpopulací aktivně metabolizujících chlorbifenyl a benzoát. Zároveň byly 

detekovány některé bakterie aktivně mineralizující chlorbifenyl. Pro další studium je možné doporučit 

kůru grepu a hrušky, neboť v zemině obohacené kůrou citronu pravděpodobně došlo k inhibici 

bakteriální aktivity. Výsledky práce mohou vést k zefektivnění bioremediačních postupů. 
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Úvod 

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou sloučeniny vznikající nespecifickou chlorací bifenylu 

katalyzovanou železem nebo železitými ionty (Safe, 1993). Produktem reakce je směs až 209 

kongenerů, které se od sebe liší stupněm chlorace a rozmístěním atomů chloru na bifenylové kostře. 

PCB jsou hydrofobní, odolné k účinkům kyselin i zásad, mají nízkou tenzi par a velký elektrický 

odpor (internetový zdroj 1). Jejich vlastnosti jsou vhodné pro využití v transformátorových olejích, 

izolátorech a jako nehořlavé složky. K dostání bylo velké množství komerčních směsí, které se 

vzájemně liší obsahem PCB a zastoupením kongenerů. 

 

Problémem využití PCB je, že během jejich využívání docházelo také k úniku do prostředí, kde 

setrvávají dlouhou dobu beze změny. Navíc dochází k jejich transportu na dlouhé vzdálenosti, jsou 

toxické a akumulují se v živých organismech. V komerčních směsích se vyskytují také toxické 

polychlorované dibenzofurany. Kvůli těmto vlastnostem jsou PCB zařazeny mezi perzistentní 

organické polutanty a jejich používání je regulováno Stockholmskou úmluvou, kterou ČR ratifikovala 

v roce 2004.  

 

Kvůli vlastnostem vedoucím k průmyslovému využívání PCB je jejich odstraňování fyzikálně-

chemickými metodami náročné a při spalování je nutné udržovat stálou vysokou teplotu. Při jejím 

nedodržení vznikají dioxiny, které jsou ještě toxičtější než PCB (Totevová a kol., 1997). Existuje také 

možnost využití bioremediace pomocí půdních mikroorganismů, lipolytických hub nebo některých 

rostlin (Macek a kol., 2000; Macková a kol., 2006). Tento způsob je levnější a ekologicky šetrnější. 

PCB byly považovány za rezistentní k mikrobiální degradaci, ale byly popsány mikroorganismy 

schopné degradace určitých kongenerů. Monochlorované bifenyly mohou být využívány jako zdroj 

uhlíku, ostatní kongenery bývají aerobně transformovány pomocí kometabolismu, který nepřináší zisk 

energie a vyžaduje indukci. Existují i anaerobní bakterie, které jsou schopné dehalogenace 

vícechlorovaných PCB, čímž je zpřístupňují aerobním bakteriím (Totevová a kol., 1997). Nicméně se 

u PCB objevuje problém, že dochází k jejich sorpci na půdní matrici a jejich nízká rozpustnost ve vodě 

ztěžuje transport do buněk (Kuiper a kol., 2006). 

 

Aerobní degradace PCB u bakterií je umožněna enzymy, které jsou kódovány v bifenylovém operonu 

(bph) (Totevová a kol., 1997), a je představována dvěma dráhami – horní bifenylová dráha je sled 

reakcí, které přeměňují bifenyl na benzoovou kyselinu a pětiuhlíkatou alifatickou kyslinu, tato 

kyselina je poté enzymy dolní bifenylové dráhy přeměňována na pyruvát a acetylkoenzym A. 

U modelových organismů obsahujících bph operon dochází k indukci transkripce v přítomnosti 

bifenylu v prostředí (Watanabe a kol., 2003; Beltrametti a kol., 2001). Nicméně plošná aplikace 

bifenylu do životního prostředí není možná, kvůli jeho toxicitě pro vodní organismy a možné toxicitě 

pro suchozemské organismy při dosažení vyšší koncentrace (internetový zdroj 2). Proto je snaha nalézt 

netoxický induktor bph operonu. Jako vhodná skupina látek se jeví sekundární metabolity rostlin. 

 

Rostliny produkují více než 100 000 různých nízkomolekulárních sekundárních metabolitů), 

k nejrozšířenějším patří terpeny a fenolické látky (Singer a kol., 2003). Některé z těchto metabolitů 

jsou vylučovány ve formě exudátů rostlinnými kořeny do rhizosféry, kde umožňují nárůst 

mikrobiálních populací ve srovnání se zeminou bez kořenů rostlin. Díky strukturní podobnosti mezi 

některými sekundárními metabolity a polutanty může zároveň docházet ke stimulaci degradační 

aktivity (Singer a kol., 2004). V minulosti bylo provedeno několik studií, ve kterých se autoři věnovali 

vlivu sekundárních metabolitů rostlin na odbourávání organických xenobiotik ze vzorků zeminy 

(Singer a kol., 2000; Leigh a kol., 2006; Luo a kol., 2005; Rezek a kol., 2009). Kořeny rostlin 

podléhají sezónní obměně a při odumření poskytují další živiny a po jejich rozkladu vznikají místa, 

kudy může pronikat do zeminy vzduch, který může zefektivnit aerobní odbourávání polutantů (Leigh a 

kol., 2002). 

 

 

http://www.c-t-i.cz/ep-pcb1.asp
http://www.npi.gov.au/substances/biphenyl/environmental.html%20(24


 

 

Metodika 

Pro tento experiment byla použita zemina dlouhodobě kontaminovaná PCB ze skládky Lhenice 

v jižních Čechách, která byla obohacena o homogenizované přírodní materiály – využit byl perikarp 

grepu bohatý na sekundární metabolit naringin, perikarp citronu bohatý na limonen a celé hrušky 

obsahující vysoké koncentrace kyseliny kávové. Zemina byla s přírodními materiály inkubována 

18 týdnů, během této doby byly přírodní materiály dvakrát znovu přidány (vždy po 8 týdnech). Po 

posledním obohacení byla půda dále inkubována dva týdny, následně byly odebrány vzorky na 

stanovení celkových počtů mikroorganismů a metagenomickou analýzu. 

 

Pro stanovení celkových počtů mikroorganismů byl připraven roztok vzorků zemin v pyrofosfátu. 

Následně byla připravena série desítkových ředění a z každého byl odebrán alikvót a zaočkován na 

plotny s PCA médiem a tuhým minerálním médium s bifenylem jako jediným zdrojem uhlíku 

a energie. Nárůst kolonií na médiích byl statisticky vyhodnocen. Z kolonií narostlých na minerálním 

médiu s bifenylem byly získány čisté kultury, které byly dále identifikovány pomocí sekvenace části 

genu pro 16S rRNA a pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. 

 

Pro metagenomickou analýzu bylo využito značení DNA stabilními izotopy, izolace celkové DNA, 

amplifikace části genu pro 16S rRNA jako fylogenetického markeru a následná pyrosekvenace 

amplikonů. Pro značení stabilními izotopy byly jako substráty vybrány 4-chlorbifenyl, který 

představuje zástupce PCB, a kyselina benzoová, která vzniká enzymatickou přeměnou PCB. Použité 

substráty byly značeny izotopem uhlíku 
13

C, jehož inkorporace do DNA umožňuje rozlišení DNA 

mikroorganismů, které se aktivně podílejí na metabolizaci použitého substrátu. 

 

Výsledky a diskuze 

Stanovení celkových počtů ukázalo, že největší množství kultivovatelných mikroorganismů se 

podařilo izolovat ze zeminy inkubované s perikarpem citronu. Nárůst mikroorganismů izolovaných ze 

zeminy inkubované s perikarpem grepu nebo hruškami byl nižší, nicméně i tak byl vyšší než nárůst 

mikroorganismů z kontrolní zeminy, která nebyla inkubována se žádným přírodním materiálem. 

Identifikace izolovaných mikroorganismů schopných růstu na bifenylu jako jediném zdroji uhlíku 

a energie ukázala diverzitu mezi bakteriemi, protože v kontrolní zemině neinkubované s přírodními 

materiály byly identifikovány pouze bakterie rodu Arthrobacter, zatímco v zeminách inkubovaných 

s přírodními materiály byly identifikovány i další rody. 

 

Změna složení bakteriálních společenstev v jednotlivých zeminách se potvrdila také v metagenomické 

analýze. Ve všech zeminách byly dominantní bakterie kmene Proteobacteria, ale v kontrolní zemině 

jsou dominantně zastoupené bakterie třídy Gammaproteobacteria, zatímco v zeminách inkubovaných 

s přírodními materiály jsou dominantní bakterie třídy Alphaproteobacteria. Bakterie aktivně 

metabolizující 4-chlorbifenyl nebo kyselinu benzoovou se v jednotlivých zeminách také liší. Také 

byly detekovány bakterie schopné mineralizace 4-chlorbifenylu. V zemině obohacené o perikarp 

citronu nedošlo k dostatečnému značení DNA přítomných mikroorganismů izotopem 
13

C. Důvodem je 

pravděpodobně inhibice degradační aktivity mikroorganismů, neboť alespoň u kultivovatelných 

mikroorganismů došlo k několikařádovému nárůstu jejich počtu ve srovnání s kontrolní zeminou 

nebohacenou o přírodní materiály. 

 

Z důvodu vysoké mortality kvůli mezidruhovému soupeření, možné přítomnosti inhibujících látek, 

pomalému růstu, biologické nedostupnosti kontaminantu, nebo přednostnímu využívání jiného 

substrátu než kontaminantu je stimulace růstu a degradace bakteriálních populací pravděpodobně 

mnohem efektivnější než přidávání bakterií schopných degradace do životního prostředí. 

 

Závěr 

Získané výsledky potvrzují skutečnost, že přídavek přírodních materiálů má zásadní vliv na složení 

bakteriální společenstev v zemině a také na aktivitu přítomných mikroorganismů. Pro další studia 

a potenciální využití je možné doporučit perikarp grepu a hrušky. Perikarp citronu pro využití není 

vhodný, protože inhibuje mikrobiální aktivitu. Další studium v této oblasti by mohlo vést k identifikaci 

přírodních látek umožňujících zefektivnění bioremediačních technik – mohou být přidávány v čisté 



 

 

formě, což je nákladnější, nebo jako produkty rostlin vysazených na kontaminovaných místech. Ještě 

vyšší efektivitu je možné očekávat, pokud se podaří najít rostliny schopné produkce požadovaného 

sekundárního metabolitu, které jsou samy zároveň schopny degradace polutantu.  
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