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Abstract: 

Chlorinated pesticides have become environmental contaminants due to their excessive use. Disposal 

options involve both physical methods, that are expensive, and the biological methods, especially the 

usage of microorganisms and plants. The microorganisms with a potential to degrade DDT, HCB and 

lindane were isolated from soils originated from contaminated regions Klatovy-Luby and Neratovice, 

contaminated with all three xenobiotics. These isolates were subjected to identification by MS 

MALDI-TOF and sequence analysis of 16S rRNA gene. The isolates were screened for the abilities to 

degrade selected pesticides by means of gas chromatography with a mass-selective detection. Some 

isolates have showed the ability to degrade pesticides. The isolates were  screened for the presence of 

linA gene, encoding the first enzyme of HCH degradation pathway – dehydrochlorinase and bphA 

gene (the first enzyme of the PCB degradation pathway - bifenyl-2,3-dioxygenase). The presence of 

linA gene has been tested in DNA samples isolated from the contaminated soil, but has not been found 

in any of the tested isolates. 
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Abstrakt: 

Chlorované pesticidy se staly polutanty v životním prostředí vzhledem k jejich nadměrnému užívání 

v minulosti. Odstraňování je možné pomocí fyzikálních metod, které jsou drahé a časové náročné, 

nebo biologickými metodami, s využitím mikroorganismů a rostlin. Mikroorganismy s potenciální 

schopností degradace DDT, HCB a lindanu byly izolovány ze zeminy z oblasti Klatovy-Luby  

a Neratovice, kontaminované těmito pesticidy. Izoláty byly identifikovány metodou MALDI-TOF 

s MS detektorem a analýzou genu 16S rRNA. Schopnost degradace byla posuzována měřením na 

plynovém chromatografu s hmotnostním detektorem. Některé izoláty prokázaly schopnost degradace 

testovaných látek. Izoláty byly testovány na přítomnost genu linA, kódujícího první enzym degradace 

HCH – dehydrochlorinasa a přítomnost genu bphA (prvního enzymu degradační dráhy PCB – bifenyl-

2,3-dioxygenázy). Přítomnost genu linA byla prokázána ve vzorcích DNA izolované z kontaminované 

půdy, gen ale nebyl nalezen v jednotlivých izolátech. 
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1. Úvod 

K významnému zvýšení užívání pesticidů došlo na konci druhé světové války. Tyto sloučeniny mohou 

být klasifikovány na základě jejich chemické struktury nebo na základě jejich účinků do mnoha 

skupin. Pesticidy jsou především užívány v zemědělství (68 %), průmyslové činnosti (17 %), 

domácnostech (8 %) a v dalších aplikacích (7 %) (Cantoni P. a Comi G.,1997). 

 

Persistentní organické sloučeniny chloru, jako jsou DDT, γ-HCH a HCB, hrají důležitou roli při 

chronických otravách a mohou se podílet na řadě patologických procesů (Lembowicz a kol., 1991). 

Rozpustnost těchto látek v tucích vede ke  zvýšené koncentraci a akumulaci v tkáních a lipoproteinech 

buněčných membrán a tím mění jejich strukturu a propustnost (Chowdhury A. R. a kol., 1990). Jedním 

z důvodů perzistence těchto látek v životním prostředí je neschopnost mikroorganismů rozkládat je, 

nebo jejich degradace trvá velmi dlouho (Alexander M., 1981). 
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Biodegradace těchto látek živými organismy je jedním z nejdůležitějších mechanismů pro rozklad 

organických sloučenin a mikroorganismy jsou nejdůležitějším prostředkem. Avšak degradace je velmi 

specifický proces a růst některých mikroorganismů může být přítomností xenobiotik potlačen. Pokud 

je mikroorganismus schopen degradace, je to výsledek jeho enzymatické aktivity a k degradaci může 

dojít okamžitě, nebo po období adaptace mikroorganismu na dané chemické látky (Boethling R. S., 

1993). Výzkum mikrobiálních degradací perzistentních organických látek je na vzestupu a je tendence 

se zaměřovat na využití půdních a vodních mikroorganismů. 

 

Cílem této studie je představit výsledky týkající se degradace DDT, HCB a γ-HCH za pomocí činnosti 

bakterií izolovaných z kontaminované zeminy. 

 

2. Metodika 

2.1 Chemikálie 

4,4 DDT, HCB a γ-HCH (99% čistota) od firmy Sigma–Aldrich Chemical Company. Další chemikálie 

používané v této studii byly analytické nebo vyšší čistoty od běžných chemických společností. 

 

2.2 Isolace bakterií degradujících organochlorované pesticidy ze zeminy 

Z jednotlivých vzorků zemin bylo 10 g třepáno v 90 ml pyrofosfátu sodném 2 hodiny při teplotě 28 °C. 

Vzorky byly naředěny pomocí desítkového ředění a rozetřeny na PCA misky (Plate Count Agar) a na 

misky s minerálním médiem (Na2HPO4×12H2O - 1,2 g, NH4NO3 - 0,1 g, KH2PO4 - 1,2 g, 

MgSO4×7H2O - 0,005 g, CaCl2 - 0,005 g, v 500 ml destilované vody s přídavkem 250 µl pesticidů 

(50 mg/l). Misky byly inkubovány v aerobních podmínkách při 28 °C 2 dny. Bakteriální kmeny byly 

izolovány čárkováním na miskách a identifikovány systémem MS MALDI-TOF nebo sekvencí genu 

16S rRNA. 

 

2.3 Stanovení schopnosti růstu izolátů v přítomnosti xenobiotika a schopnosti jeho degradace 

Vliv DDT, HCB a γ-HCH na bakteriální izoláty byl studován pomocí přístroje Bioscreen . Jednotlivé 

kmeny byly kultivovány v LB médiu při 28 °C po dobu 24 hod. Po promytí byly připraveny 

bakteriální suspenze v minerálním médiu o OD400 = 1. Ty byly napipetovány do mikrodestičky 

s jednotlivými médii s xenobiotikem. Růst byl stanoven turbidimetricky v různých časových 

intervalech měřením optické hustoty při 540 nm. 

 

Pro stanovení schopnosti degradace byly bakteriální izoláty kultivovány v LB médiu. Po promytí byly 

připraveny bakteriální suspenze v minerálním  médiu o OD500 = 2 s obsahem 50 μg/ml DDT, HCB  

a γ-HCH. Část vzorků byla zmražena a použita jako kontrola. Kultura byla po 10 dnech růstu 

extrahována n-hexanem. Takto získané vzorky byly analyzovány pomocí plynové chromatografie 

s kvadrupólovým hmotnostním detektorem Automas Solo Finnigan 1221 s následujícími podmínkami:  

 kolona: HP- DB5, délka 30 m, průměr 0,25 mm, hloubka filmu 0,05 μm 

 nosný plyn: hélium, konstantní průtok: 2 ml/min. 

 nástřik: 2 μl CT Splitless 

 teplotní program: 45 °C po dobu 2 min, 70 °C/min do 150 °C, 4 °C/min do 310 °C, dále 

izotermicky po dobu 5 min 

 vyhodnocení: SW Finnigan Xcalibur, v. 1,2 

 

2.4 Analýza degradačních genů 

Izoláty byly testovány na přítomnost linA genu (kóduje první enzym degradační dráhy HCH – 

dehydrochlorinasa). Přítomnost linA genu byla testována ve vzorcích DNA izolované z kontaminované 

zeminy kitem Power Soil a DNA z bakteriálních izolátů byla získána pomocí DNA mini Kit. Pro 

detekci linA genu pomocí PCR byly použity primery: FwlinA2 a RevlinA2 a pro detekci bphA genu 

byly použity primery: F463 a R674. PCR mix byl složen z 5 μl pufru, 0,5 μl BSA, 1 μl dNTP 

(10 mM), 2 x 0,1 μl primerů (100 µM), 40,8 μl redestilované vody, 0,5 μl Taq polymerasy DNAzyme 

II a 2 μl vzorku DNA. 

 

 



Teplotní cyklus PCR pro primery FwlinA2 a RevlinA2 pro amplifikaci genu linA: 

1. 94°C  10 min 

2. 95°C 30 s 

55°C  30 s   30 cyklů 

72°C  30 s 

3. 72°C 10 min 

 

Teplotní cyklus PCR pro primery F463 a R674 pro amplifikaci genu bphA: 

1. 95°C 5 min 

2. 95°C 25 s 

49°C 30 s   35 cyklů 

72°C 1 min 

3. 72°C 10 min 

 

3 Výsledky 

3.1 Isolace a identifikace bakteriálních kultur 

Z kontaminované zeminy bylo izolováno 55 bakteriálních kmenů. Izoláty, které  rostly na minerálním 

médiu s přídavkem pesticidu, byly identifikovány pomocí systému MS MALDI-TOF. Výsledkem 

tohoto měření jsou hmotnostní spektra charakteristická pro každý mikroorganismus. Spektra byla 

porovnána s databází Maldi BioTyper a po jejich vyhodnocení bylo získáno 17 rozdílných izolátů 

z původního množství. Sekvenací 16S rRNA genu byly identifikovány izoláty, které prokázaly 

schopnost degradace pesticidů. 

 

V tabulce 1 jsou příklady identifikovaných bakteriálních izolátů metodou MALDI-TOF a sekvenací 

16S rRNA genu.  

 

Tabulka 1: Výsledky identifikace vybraných izolátů 

 

3.2 Výsledky experimentu na přístroji Bioscreen
®

 

Viabilita vybraných bakteriálních kmenů v přítomnosti toxikantů byla hodnocena pomocí přístroje 

Bioscreen
®
 na základě sledování průběhu růstových křivek. Nejlepších výsledků bylo dosaženo ve 

variantě v minerálním médiu s peptonem a glukózou (zdroj uhlíku) a toxikantem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu 1 je patrný výrazný nárůst bakteriálních izolátů v přítomnosti HCH, peptonu a glukosy v MM. 

 

Izolát Identifikace metodou MALDI-TOF Identifikace metodou sekvenace 16S rRNA genu 

NE6 Pseudomonas sp. Pseudomonas putida 

H23 neidentifikováno Rhodococcus sp. 

NE18 Bacillus cereus Bacillus thuringiensis 

HA4 neidentifikováno Aeromonas sp. 

H16 Bacillus pumilus Bacillus pumilus 

Graf 1: Výsledek měření viability 

buněk pomocí Bioscreenu  

Složení média: 

5 ml tekutého MM + 0,6 ml 

peptonu + 0,6 ml glukózy + 25 μl 

roztoku HCH (50 mg/l) 



 
 

Z grafu 2 je patrný menší nárůst bakteriálních izolátů v přítomnosti HCH v MM bez dalších zdrojů 

uhlíku. 

 

3.3 Výsledky degradace DDT, HCB a γ-HCH 

Některé z izolátů získaných z kontaminované zeminy ukázaly schopnost degradace vybraných 

chlorovaných pesticidů. 

Tabulka 2 ukazuje úbytek testovaných pesticidů po dobu 10 dnů v minerálním médiu. 

 

Tabulka 2: Výsledky degradace pesticidů vybranými bakteriálními izoláty 

Izolát Identifikace Degradace 

HCH (%) 

Degradace 

DDT (%) 

Degradace 

HCB (%) 

H1D7 Stenotrophomonas sp. 17,3 26,7 34,9 

H16 Bacillus pumilus 27 19,6 22,3 

NE15 Bacillus cereus 19,4 32,7 7,4 

DDT -1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorofenyl) ethan; HCB – hexachlorbenzen; γ -HCH -  

γ – hexachlorcyklohexan 

 

Z tabulky 2 je patrné, že schopnost degradace jednotlivých pesticidů v případě různých mikrobiálních 

kultur je velmi rozdílný. Nejvyšší stupeň degradace byl zaznamenán u kmene Stenotrophomonas sp. 

pro hexachlorcyklobenzen. 

 

3.4 Detekce degradačních genů 

3.4.1 Detekce LinA genu 

Gen LinA, který kóduje enzym dehydrochlorinasu v degradační dráze HCH, nebyl detekován 

u žádného izolátu a byl pouze detekován v kontaminované zemině z Neratovic. Výsledný fragment 

délky 409 bp byl zviditelněn ethidium bromidem. Jako pozitivní kontrola (PK) byl použit kmen 

Sphingobium francense. Jako negativní kontrola (NK) byla použita voda. Použité primery byly 

převzaty z literatury (Manickam a kol., 2007) a byly navrhnuty pro rod Sphingobium. 

 

Z obrázku 1 je patrné, že gen LinA je přítomen pouze v pozitivní kontrole a ve vzorku kontaminované 

zeminy z Neratovic. 

 

Graf 2: Výsledek měření viability 

buněk pomocí Bioscreenu 

Složení média: 

5 ml tekutého MM + 25 μl roztoku 

HCH (50 mg/l) 



 
 

3.4.2 Detekce BphA genu 

Některé izoláty s pozitivním nárůstem na misce s minimálním mediem a přídavkem bifenylu byly 

testovány na přítomnost bphA genu, genu zodpovědného za degradaci PCB. Tento enzym je také 

enzymem prvního kroku aerobní degradace DDT. Gen bphA byl amplifikován u třech izolátů (HZl, 

HA8 a NE19). Na obrázku 2 je znázorněn jeden pozitivní nález genu bphA u izolátu HZl. 

 
 

Z obrázku 2 je patrné, že gen BphA je přítomen u tří mikrobiálních izolátů. 

 

Závěr 

Z kontaminované zeminy bylo vyizolováno 55 bakteriálních kmenů. Po jejich identifikaci metodou 

MALDI-TOF a pomocí sekvenace 16S rRNA genu bylo testováno 17 neidentických. Některé izoláty 

prokázaly schopnost degradace vybraných pesticidů. Nejlepší schopnost degradace HCH prokázal 

izolát Hze (Bacillus sp.) a H16 (Bacillus pumilus). Pro DDT měl nejlepší schopnost degradace izolát 

NE15 (33 %, Bacillus cereus) a izolát H1D7 (Stenotrophomonas sp.) degradoval pesticid HCB z 35 %. 

 

Poděkování 

Tato práce byla sponzorována z grantu 525/09/1058, ME 09024 a MSM 604 613 7305. 

 

Literatura: 

Alexander M. (1981) „Biodegradation of chemicals of environmental concern“ Science, 211, 132–

138. 

Boethling R.S. (1993) „Biodegradation of xenobiotic chemicals“ Handbook of Hazardous Materials, 

Academic Presss, New York, 55–67. 

Cantoni P. and G. Comi (1997) „Changes in the concentrations of pesticide residues in foods and in 

human tissues between 1960 and 1996“ Outlook on Agriculture, 26, 47–52. 

409bp 

211 bp 

Obrázek 1: Záznam agarosové elektroforesy (1% gel) pro detekci 

genu LinA 

Popis drah: 1: 100 bb marker, 2: NK, 3: PK, 4: K, 5: S, PK: 

Sphingobium francense, NK: voda , K: kontaminovaná zemina 

z Neratovic, S: zahradnický substrát  
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1: HOR, 2: HZl, 3: H1D7, 4: H211a, 5: Positivní kontrola, 6: Negativní 

kontrola, 7: 1kb standard, PK: Pseudomonas sp. JAB1, NK: voda, H1D7: 

Stenotrophomonas sp., HOR: Bacillus subtilis, HZl: Bacillus sp., H211a: 

Bacillus pumilus  
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