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Abstract: 

Main goal of the project “Metagenome” was to integrate the methodological achievements of the 

environmental genomics with the practices of the remediation companies. Massive parallel 

pyrosequencing of DNA recovered directly from environmental samples was employed for assessment 

of the enhanced reductive dehalogenation of chloroethenes. Our pioneer experience advocates a future 

strategy based on amplicon-pyrosequencing of both taxonomic (microbial population profiling) and 

functional markers (targeting the active community members with key role in the reductive 

dehalogenation). 
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Abstrakt: 

Cílem projektu „Metagenom“ bylo najít užitečnou formu aplikace metagenomiky využitelnou pro 

praktické hodnocení průběhu reduktivní dehalogenace chlorovaných ethylenů. To se víceméně 

podařilo, i když základ budoucí spolupráce nebude založen na masivní pyrosekvenaci veškeré 

izolované DNA z environmentálních vzorků (shotgun sekvenování), ale spíše na identifikaci a 

kvantifikaci určitých úseků DNA či taxonomických a funkčních markerů (amplikonové sekvenování) 

charakterizujících mikrobiální komunity s aktivní reduktivní dehalogenací 
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Úvod 

Metagenomika je relativně nový vědní obor umožňující studium i „nekultivovatelných“ 

mikroorganizmů, pro které v laboratořích nedokážeme vytvořit vhodné podmínky, ale které mohou 

mít zásadní roli při biodegradaci kontaminantů a při prokazování návratu přirozených podmínek 

horninového prostředí po ukončení sanace. Za pomoci dosavadních kultivačních metod jsme schopni 

popsat nanejvýše asi 1 % přítomných mikroorganizmů. Cílem projektu „Metagenom“ bylo najít 

užitečnou formu aplikace metagenomiky využitelnou pro praktické hodnocení průběhu reduktivní 

dehalogenace chlorovaných ethylenů. To se víceméně podařilo, i když základ budoucí spolupráce 

nebude zřejmě založen na masivní pyrosekvenaci veškeré izolované DNA z environmentálních vzorků 

(shotgun sekvenování), ale spíše na identifikaci a kvantifikaci určitých úseků DNA či taxonomických 

a funkčních markerů (amplikonové sekvenování) charakterizujících mikrobiální komunity s aktivní 

reduktivní dehalogenací. V současné době se intenzivně pracuje na vytipování „správných úseků 

DNA“, vytipování „správných markerů“ a na optimálně využitelné interpretaci získaných dat. 

Příspěvek shrnuje získané poznatky z tříleté spolupráce sanační firmy a vědců ze základního výzkumu 

pracujících v oblasti metagenomiky. 
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Metodika 

Očekávaným praktickým výstupem projektu „Metagenom“ byly odpovědi na otázky: 

- Jak se mění složení autochtonní mikroflóry během procesu reduktivní dehalogenace?  

- Je na všech lokalitách při aplikaci  reduktivní dehalogenace přítomna mikroflóra s obdobnou, či 

odlišnou skladbou? 

- Je pro úspěšný průběh reduktivní dehalogenace nezbytně nutná přítomnost bakterie rodu 

Dehalococcoides? 

- Za jak dlouho se po ukončení sanačního zásahu na lokalitě objeví původní půdní mikroflóra? 

 

1. Metodika prací sanační firmy 

Pro aplikaci reduktivní dehalogenace in-situ  na lokalitách kontaminovaných chlorovanými ethyleny 

se používají různé organické substráty. Firma AECOM CZ s.r.o. má velmi dobré praktické zkušenosti 

s využitím syrovátky. V současné době hodnocení průběhu sanace vychází z výsledků terénních 

měření a laboratorních chemických analýz, které sledují průběh transformace zdrojových 

kontaminantů (PCE, TCE) přes cis-DCE a VC až na netoxické koncové produkty ethylen a ethan. 

Děje probíhající na molekulární úrovni v podzemním in-situ reaktoru a klíčové složení přítomné 

mikroflóry nutné pro úspěšnou realizaci metody však dosud nejsou známy. Úkolem firmy bylo dodat 

vědeckému pracovišti a) vzorky podzemní vody z různých lokalit kontaminovaných chlorovanými 

ethyleny, s aplikací nebo bez aplikace reduktivní dehalogenace, b) vzorky podzemní vody z lokality 

odbrané před, během a po aplikaci reduktivní dehalogenace, tj. časosběrné vzorkování. Samozřejmě, 

všechny sledované lokality byly detailně charakterizovány z hlediska geologického, hydrochemického, 

přítomné kontaminace, použitého sanačního postupu a všech výsledků chemických analýz. 

 

2. Metodika prací vědeckého pracoviště 

Cílem nových postupů založených na metagenomickém výzkumu bylo určení genetického potenciálu 

a kompletní diverzity mikroorganismů přítomných v kontaminovaných oblastech, realizace 

bioinformatické analýzy a definice podmínek pro konsorcia s lepšími bioremediačními vlastnostmi. 

Klíčovou operací tohoto postupu je sekvenční analýza, tj. čtení pořadí nukleotidů řetězce DNA 

pomocí genomovém sekvenátoru 2. generace GS FLX (454 Life Sciences, Roche) a následné 

vyhodnocení získaných dat pomocí dostupných bioinformatických databází. Sekvenátor GS FLX 

Titanium dokáže během jedné několikahodinové procedury přečíst v průměru milión sekvencí o délce 

až 400 bp (párů bazí). Vzorky podzemní vody odebrané do sterilních lahví byly do 48 hod dopraveny 

do laboratoře a zpracovány. Izolace celkové DNA ze vzorku byla realizována pomocí sady UltraClean 

Water DNA kit (MoBio, dodávaná firmou Elisabeth Pharmacon s.r.o.). Izolovaná DNA byla následně 

zpracována dvěma postupy: 

 

a) shotgun sekvenováním, 
kdy celková DNA je fragmentována („rozsekána“) na stejně dlouhé náhodné úseky DNA a dále 

sekvenována na genomovém sekvenátoru 2. generace GS FLX. Takto získaná genetická informace 

byla základem pro následnou bioinformatickou analýzu pomocí databáze SEED skrze anotační server 

MG-RAST. Výsledkem shotgun sekvenování jsou dva výstupy, funkční analýza a fylogenetická 

analýza. Při funkční analýze jsou získané sekvence anotovány – porovnány s databázemi známých 

genů a na základě nalezené podobnosti je jim přiřazena funkce. Následně jsou jednotlivé geny podle 

své funkce seskupeny do funkčních subsystémů (respirace, DNA metabolismus, atd.). Zastoupení 

jednotlivých subsystémů u vzorku představuje charakteristický funkční profil a umožňuje srovnání 

s ostatními vzorky. Grafickým zpracováním funkční analýzy je například tzv. heatmap, která 

prezentuje zastoupení subsystémů ve zkoumaném vzorku (jejich seznam je uveden na pravé straně 

grafu), čím tmavší odstín, tím více je subsystém zastoupen (viz obr. 4). Při fylogenetické 

(=taxonomické) analýze je výstupem identifikace a četnost přítomných bakteriálních kmenů. Pro 

kvalitní realizaci této analýzy je nezbytné mít k dispozici jednotky mikrogramů DNA vyizolované ze 

vzorku (cca o dva řády více než pro amplikonové sekvenování), zároveň je to analýza finančně 

i časově velmi náročná. 

 

 

 



b) amplikonovým sekvenováním,  

které umožňuje získat velké množství sekvencí z jednoho konkrétního genu (úseku DNA), který je 

společný všem přítomným mikroorganizmům ve vzorku. Díky tomu lze získat dostatečně velké, tj. 

statisticky reprezentativní datasety pro hodnocení sekvenčního polymorfismu v daných úsecích a pro 

statistické srovnání mezi vzorky. PCR amplifikace lze jednak využít pro nabohacení DNA o funkční 

geny (jsou-li dopředu známé jejich sekvence pro tvorbu PCR primerů), nebo také pro nabohacení 

o taxonomicky relevantní sekvence, v našem případě úseky genů pro16S rRNA. Využití 16S rRNA 

genů umožňuje detailní prostudování druhového složení bakterií na sledovaných lokalitách a jejich 

porovnání s výsledky taxonomických profilů vycházejích ze shotgunových sekvenací. Jako 

templátové DNA pro PCR amplifikaci byly použity stejné vzorky DNA, ze kterých se vycházelo při 

tvorbě shotgunových knihoven. Spolu s nimi byla amplifikována také DNA izolovná ze syrovátky 

použité pro sanační zásahy – tento vzorek je určen pro odhad exogenních mikroorganismů přidaných 

společně s aplikací. Pro cílené získání PCR amplikonů úseků 16S rRNA genů byly použity tzv. fúzní 

primery. Fúzní primery vedou k PCR produktům, které je možné přímo použít pro 454 pyrosekvenaci 

bez nutnosti dalších úprav amplikonů a ligace 454 sekvenačních adaptorů. Templátově specifické 

primery 8F (5‘-AGAGTTTGATCMTGGCTCA-3‘) a 357R (5‘-CTGCTGCSYCCCGTAG-3‘) byly 

vybrány na základě dostupných publikací; umoňují amplifikovat úsek obsahující dva první variabilní 

regiony 16S rRNA genů (V1 a V2), ve kterých se jednotlivé bakterie odlišují (Engelbrektson et al, 

2010). Výstupem amplikonového sekvenování genů pro 16S rRNA je fylogenetická analýza. Pro tento 

výstup je třeba mít k dispozici desítky nanogramů DNA vyizolované ze vzorku, tato analýza je časově 

i finančně méně náročná, než shotgunové sekvenování.  

 

Výsledky 

Pro prezentaci výsledků projektu „Metagenom“ byla vybrána data „časosběrného modelu“, při kterém 

byly během pilotního testu reduktivní dehalogenace in-situ s aplikací syrovátky odebírány vzorky i pro 

metagenomickou  analýzu. Dvouletý pilotní test (7/2008-12/2010) byl úspěšný, transformace TCE 

proběhla úplně až na netoxické koncové produkty ethylen a ethan. Metoda byla schválena pro 

dosanování lokality s termínem zahájení prací květen 2011. Pilotní test byl realizován v ohnisku 

kontaminace na ploše cca 75x25 m, saturovaná zóna měla mocnost 4 m, aplikováno bylo cekem 40 m
3
 

syrovátky v pěti dávkách během 9 měsíců. Celkem bylo sledováno 7 vrtů, z toho 4 vrty aplikační a 

3 vrty monitorovací. Harmonogram pilotního testu se zaznamenáním odběru vzorků pro 

metagenomickou analýzu je uveden na obr. 1, vývoj kontaminace během testu v aplikačním vrtu 

HV-26 je uveden na obr. 2 – nárůst koncentrace cis-DCE a VC na jaře 2011 (těsně před zahájením 

sanace s další aplikací syrovátky) je způsoben vyčerpáním organického substrátu (CHSKCr = 13 mg/l). 
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Obr. 1: Harmonogram pilotního testu s vyznačením odběrů pro metagenomickou analýzu 

 

  

 

 

Obr. 2: Vývoj koncentrace chlorovaných ethylenů a jejich transformačních produktů během pilotního testu v aplikačním vrtu HV-26



Analýza shotgun sekvenace, funkční profilování: 

Odběry v čase použité pro shotgun sekvenování, jejich vztah k celkové kontaminaci a přehled hrubých 

sekvenačních dat nabízí obr. 3. Vzorek HV26B byl odebrán po aplikaci 4.dávky syrovátky (viz obr. 1) 

 

 

Sample Reads Length Bases 

HV29 600 000 368bp 220Mb 

HV29C 651 000 389bp 253Mb 

HV26 644 000 393bp 253Mb 

HV26B 570 000 381bp 217Mb 

HV26C 438 000 354bp 155Mb 
 

Obr 3: Funkční profilování, specifikace podmínek shotgun-sequenování  

 

Obr.4 (heatmap) prezentuje zastoupení funkčních subsystémů (jejich seznam je vpravo), čím tmavší 

barva, tím více je subsystém zastoupen. Srovnání funkčních profilů ukazuje na různé zastoupení 

funkčních subsytémů. Aplikace syrovátky vede k výrazným změnám v profilech vzorků ovlivněných 

aplikací syrovátky, HV26B a HV26C. Nejmarkantnější je posun k subsytémům, které obecně souvisejí 

s růstem a dělením buněk (viz posledních pět řádků heatmap).  

 

 

Obr 4: Funkční profilování rozdělující časosběrné vzorky do dvou skupin; tzv. heatmap  

Amplikonové sekvenování 16S rRNA, fylogenetická analýza 

Ze získaných amplikonových sekvencí byl vždy náhodně vybrán soubor 8000 čtení na vzorek. Pro tyto 

datasety byla vyhledána podobnost s databází RDP. Počty zastoupených bakteriálních kmenů u vzorků 

HV29, HV29C, HV26, HV26B, HV26C a vzorku syrovátky jsou v tabulce 1.  

 

 

 

 



Tab. 1: Fylogenetická analýza časosběrných vzorků z pilotního testu 

 

Vzorky se od sebe výrazně odlišují především zastoupením tří hlavních kmenů: Bacteroidetes, 

Firmicutes a Proteobacteria. Syrovátka (vedle několika málo neidentifikovaných sekvencí 

s nedostatečnou podobností v databázi) obsahuje výhradně kmen Firmicutes, z toho 95,5 % sekvencí 

má blízkou podobnost s 16S rRNA druhů Lactococcus. Rovněž vzorek HV26B odebíraný po aplikaci 

syrovátky dosahuje výrazného zastoupení bakterií příbuzných s Firmicutes, z toho ovšem podobnost 

k sekvencím druhu Lactococcus má pouze 2,94 % sekvencí (vzorek HV26B již žádnou podobnost 

s druhem Lactococcus nevykazuje). Jde tedy ve valné většině o jiné bakterie (jako např. Trichococcus 

nebo Clostridium), které byly přítomny v prostředí podzemní vody před zásahem; aplikace syrovátky 

vedla k vytvoření vhodného prostředí pro jejich namnožení. S postupným vzorkováním v čase se podíl 

bakterií Firmicutes snižuje. 

 

Diskuse 

Při detailním studiu konkrétního funkčního subsystému reduktivní dechlorace metodou shotgunového 

sekvenování byl zjištěn překvapivý výsledek. Data bioinformatické analýzy vykazovala minoritní 

podíl tohoto funkčního subsystému, i když bylo očekáváno, že tento systém bude patřit mezi 

dominantní. Tento výsledek byl identifikován i u vzorků po sanačním zásahu, kde veškeré chemické 

i terénní analýzy jednoznačně prokazovaly běžící proces úplné transformace TCE na ethylen. Podobný 

výsledek byl dosažen i jiným výzkumným týmem, což bylo zmíněno při diskusi na konferenci 

BAGECO 2011 (červen 2011). Zároveň bylo identifikováno pouze velmi malé množství DHC (0,5-

1%) u aktivních vzorků po aplikaci syrovátky, u monitorovacího vrtu ještě výrazně méně - viz obr. 5. 

Z odborných diskusí však vyplynulo, že i malé množství DHC může být velmi aktivní a reduktivní 

halogenace může dobře probíhat. V nabízených preparátech se obsah DHC pohybuje kolem 8 %, 

v environmentálních vzorcích to bývá významně méně. Přesto to není výsledek, který by momentálně 

mohl být pro sanační praxi přínosem. Dalším důvodem pro málo specifické výsledky oproti očekávání 

je fakt, že současné bioinformatické databáze byly dosud dominantně zaměřeny na výsledky 

základního výzkumu, kde se pracuje se specifikovanými mikrobiálními kulturami. Data 

z environmentálních vzorků ještě nejsou v databázích dostatečně zastoupena. Získané výsledky byly 

diskutovány s MBÚ a vzorky z testovací lokality byly analyzovány pomocí PCR se zaměřením na 

detekci funkčních genů vcrA and bvcA, které jsou charakteristické pro Dehalococcoides sp. BAV1, 

Dehalococcoides sp. VS, Dehalococcoides ethenogenes 195. Přítomnost těchto funkčních genů byla 

zjištěna ve vzorcích ovlivněných aplikací syrovátky, v pozaďových vrtech přítomnost těchto 

funkčních genů zjištěna nebyla. 

 



 
Obr. 5: Výsledky amplikonové sekvenace 16S rRNA genu - zastoupení sekvencí s podobností 

k Dehalococcoides (body grafu odpovídají odběrům vzorků A, B, C, D, E z obr.1) 

 

Závěr 

Využití masivního shotgun sekvenování pro hodnocení procesu reduktivní dehalogenace chlorovaných 

ethylenů in-situ přineslo zajímavé poznatky, zejména z hlediska teorie zpracování a sekvenace 

environmentálních vzorků. Praktické využití této metody při hodnocení účinnosti sanačních prací 

brzdí nedostatek dat v dostupných bioinformatických databázích zaměřených na environmentální 

vzorky. Další aktivity ve výzkumu zaměřujeme na vypracování metody pro na detekci vcrA a bvcA 

genů z environmentálních vzorků pomocí qPCR, jejichž přítomnost jednoznačně indikuje probíhající 

dechloraci cis-DCE přes VC na ethylen a ethan ve zkoumaném systému. Tato informace je zásadní pro 

hodnocení úspěšnosti reduktivní dehalogenace jak pro sanační firmy, tak pro kontrolní orgány. Velkou 

výhodou této analýzy jsou nižší nároky na potřebné množství vyizolované DNA ze vzorku, významně 

nižší je i finanční náročnost.  
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