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Abstract: 

A number of persistent substances got to the environment due to human activity during the 20 century. 

Toxicity for the humans has been detected in many of these substances. Polychlorinated biphenyls 

(PCBs) belong among such substances. PCBs can be removed from the environment only via 

physical-chemistry methods, which are very complicated and expensive. Therefore, the attention is 

focused on use of phytoremediation and bioremediation in the degradation of PCBs. We focused on 

describing of the rhizosphere of selected plant species to better understanding the process of 

biodegradation of PCBs as well as finding suitable microorganisms, which could accelerate process of 

biodegradation. Method of MALDI-TOF MS and analysis of the 16S rRNA gene were used for the 

identification of cultivable microorganisms and method SIP (Stable isotope preobing) was used for 

identification of non-cultivable bacteria. Bacteria of the genus Rhodoccocus were detected by methods 

suitable for identification of cultivable microorganisms, while bacteria of the genus Hydrogenophaga, 

Methylophilus and Azospirillum were detected by SIP method as dominant representatives.  
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Abstrakt: 

V průběhu 20. století se vlivem lidské činnosti do životního prostředí dostala celá řada perzistentních 

látek, u kterých však byla následně prokázána vysoká míra toxicity pro člověka. Mezi takovéto látky 

patří také polychlorované bifenyly (PCB). Tyto látky je možné z životního prostředí odstranit jen za 

pomoci velice komplikovaných a nákladných fyzikálně-chemických metod. Proto se pozornost 

soustředí také na využití bioremediace a fytoremediace při odbourávání PCB z prostředí. V našem 

experimentu jsme se soustředili na popsání rhizosféry vybraných rostlinných druhů za účelem lepšího 

porozumění procesu biodegradace PCB a také nalezení vhodných mikroorganismů, které by tento 

proces biodegradace urychlily. K identifikaci bakterií z rhizosféry jsme použili metodu MALDI-TOF 

MS a analýzu 16S rRNA genů k identifikaci kultivovatelných mikroorganismů a metodu značení 

stabilními izotopy (SIP – Stable Isotope probing) pro identifikaci bakterií tzv. nekultivovatelných 

bakterií. Bakterie rodu Rhodococcus byly získány pomocí metod vhodných k identifikaci 

kultivovatelných mikroorganismů, zatímco pomocí metody SIP byly jako dominantní zástupci 

detekovány bakterie rodu Hydrogenophaga, Methylophilus a Azospirillum.  
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Úvod 

Při řešení problémů jak odstranit polutanty z životního prostředí se v posledních letech kromě 

klasických fyzikálně chemických metod začínají prosazovat i mnohem ekologičtější a šetrnější 

způsoby, jako jsou fytoremediace a rhizoremediace (Leigh, M. B. et al., 2007). Donedávna se 

pozornost upínala především na izolaci, identifikaci a charakterizaci bakteriálních kultur, které 

v laboratorních podmínkách byly schopné degradovat určitá xenobiotika a které jsme schopni 

v laboratorních podmínkách kultivovat. Tento přístup má dva významné nedostatky. S použitím 

klasických kultivačních technik lze získat maximálně 10 % celkové mikrobiální populace a navíc takto 

získané mikroorganismy vůbec nemusí v přirozeném prostředí dané xenobitotikum degradovat, a to 



 

 

z mnoha důvodů, jako jsou konkurence dalších mikroorganismů, nedostatečné zdroje živin, energie 

změny pH půdy apod. (Uhlík, O. et al., 2008a). Naproti tomu molekulárně biologické techniky 

založené na analýze DNA umožňují sledovat mikrobiální diverzitu, ale nedokážou odhalit vztah mezi 

identitou bakterií a jejich funkcí při degradaci xenobiotika. V našem experimentu jsme k identifikaci 

kultivovatelných mikroorganismů použili metodu MALDI-TOF MS a analýzu 16S rRNA genů. 

 

Z výše popsaných důvodů se v posledních letech pozornost výrazně upřela na mikroorganismy, které 

aktivně metabolizují dané xenobiotikum přímo v prostředí. Jejich identifikace je umožněna metodou 

značení DNA stabilními izotopy (Stable Isotope Probing – SIP). Tato metoda spojuje výhody výše 

popsaných metod a eliminuje jejich nevýhody (Uhlík, O. et. al., 2008b). Tento postup je nezávislý na 

kultivaci a jeho hlavní předností je identifikace bakterií či bakteriálních genů účastnících se procesů 

probíhajících v životním prostředí (v našem případě se jedná o metabolismus PCB). V první části je 

přírodní matrice obohacena o sloučeninu značenou isotopy uhlíku 
13

C, jejíž metabolismus chceme 

sledovat. Během inkubace mikroorganismy, které využívají jako substrát značenou sloučeninu, 

inkorporují 
13

C do své DNA. Následně je provedena analýza těch buněčných komponent, jež dokážou 

poskytnout fylogenetickou informaci např. DNA, RNA a v menší míře pak třeba mastné kyseliny 

obsahujících polární lipidy (Boschker, H. T. S. et al., 1998; Radajewski, S., 2000). 

 

Metodika 

Cílem této studie bylo identifikovat bakterie podílející se na degradaci bifenylu, který je strukturním 

analogem polychlorovaných bifenylů (PCB), jelikož těmito látkami je kontaminována celá řada lokalit 

ve světě včetně území České republiky. Výsledky této práce by měly přispět k lepšímu pochopení 

degradace bifenylu v půdě. V experimentu jsme používali reálnou zeminu dlouhodobě 

kontaminovanou PCB ze skládky v Jihočeských Lhenicích. Původní koncentrace PCB byla 120 mg/kg 

suché zeminy. Sledována byla rhizosféra rostlin křenu selského, tabáku viržinského a lilku černého. 

Tyto rostliny byly v zemině kultivovány po dobu 6 měsíců. V experimentu byl také porovnáván vliv 

přítomnosti běžného zahradnického hnojiva na výskyt mikroorganismů v zemině.  

 

V první části experimentu, jsme se zaměřili na identifikaci kultivovatelných mikroorganismů. Pomocí 

standardních izolačních technik byly ze zeminy izolovány izoláty, které byly kultivovány nejprve na 

PCA médiu a pak na minerálním médiu s přídavkem bifenylu (strukturní analog PCB) jako jediného 

zdroje uhlíku. Takto byly získány izoláty, které v laboratorních podmínkách byly schopné bifenyl 

štěpit. Pro identifikaci bakterií na hmotnostním spektrometru s detektorem MALDI-TOF byla použita 

metoda celých buněk. Bakterie byly podle standardizovaného postupu kultivovány 24 hodin na PCA 

médiu. Následně byla z čisté kultury odebrána vždy jedna kolonie, která byla rozetřena na kovovou 

destičku, na které probíhá samotná analýza vzorku. Vzorky byly převrstveny 1µl matrice (α-kyano- 4-

hydroxy skořicová kyselina, která byla rozpuštěna ve směsi acetonitrilu, vody a trifluor octové 

kyseliny v poměru 47,5:50:2,5). Takto upravené vzorky byly podrobeny měření a vyhodnocení bylo 

provedeno za pomocí databáze MALDI Biotyper 2.0 od firmy Bruker Daltonics. Pro srovnání 

výsledků byla použita také metoda analýzy 16S rRNA genů, která je v oblasti identifikace 

mikroorganismů velmi rozšířená. Při této metodě byly z čistých bakteriálních kultur odebrány kolonie, 

ze kterých byla pomocí tepelné lyze uvolněna DNA. Tato DNA byla následně amplifikována pomocí 

metody PCR s využitím primerů 8f (5´-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3´) a 926r 

(5´-CCGTCAATTCCTTTRAGTTT-3´), které jsou určeny k amplifikaci konzervativního úseku 

16S rRNA genů. Pro amplifikaci byl použit přístroj Biometra TGradient thermocycler a byl použit 

tento teplotní program: 95 °C po 5 minut, bylo následováno 25 cykly 95 °C po 45 s, 56 °C po 45 s 

a 72 °C po 90 s, po provedení 25 cyklů závěrečný krok byl při 72°C po 10 minut. Získaná DNA byla 

zaslána k analýze do specializované firmy a získaná data byla vyhodnocena pomocí programu 

MEGA4.  

 

V případě nekultivovatelných mikroorganismů byly vždy srovnávány vzorky po 0 a 4 dnech kultivace 

se značeným a neznačeným substrátem. Tímto způsobem lze dobře vyhodnotit, jak se v přítomnosti 

značeného substrátu změnila mikrobiální diverzita ve vzorcích a které mikroorganismy se aktivně 

podílejí na degradaci značeného substrátu. Ke kultivaci bylo použito vždy 5 g zeminy, která byla 

přenesena do Erlenmayerových baněk se 45 ml minerálního média a poté byl přidán značený substrát 



 

 

50 mg/ml 
13

C-bifenyl. Po 4 dnech inkubace při teplotě 28 °C na orbitálním inkubátoru (130 rpm) byla 

suspenze půdy odstředěna (2500 g, 15 min) a následně byla izolována DNA pomocí komerční 

soupravy PowerMax
TM

 Soil DNA Isolation kit (MoBio Laboratories Inc.). Při izolaci bylo 

postupováno podle přiloženého protokolu. Po závěrečné eluci bylo ke vzorku přidáno 0,2 ml 5M NaCl 

a 10,4 ml etanolu. Takto upravené vzorky byly ponechány přes noc při teplotě -20 °C a následující den 

byl ke vzorkům přidán glykogen 2µl a DNA byla odstředěna (13000 g 10 min). Peleta byla 

resuspendována v 50 µl sterilní H2O pro molekulárně biologické účely. Koncentrace DNA byla 

stanovena spektrofotometricky při 260 a 280 nm s využitím přístroje Nanodrop ND 1000. Následná 

rovnovážná centrifugace byla prováděna ve speciálních kyvetách (Beckman), které byly naplněny 

roztokem CsTFA (hustota 1,6 g/ml), do tohoto roztoku byla přidána DNA o celkové koncentraci 2 µg. 

Centrifugace byla prováděna na přístroji OptimaTM TL Ultracentrifugation (Beckman) po dobu 

72 hodin při otáčkách cca 150 000 g. Vzniklý gradient byl frakcionován s využitím aparatury Fraction 

recovery system (Beckman) a Syringe Pump (Harvard Aparatus 11plus) do 50 ul frakcí. DNA byla 

z těchto frakcí získána srážením isopropanolem s přídavkem glykogenu a rozpouštěním v 50 ul H2O 

pro molekulární biologii. DNA v jednotlivých frakcích byla stanovena pomocí kvantitativní 

polymerasové řetězové reakce s primery 786f (5´-GATTAGATACCCTGGTAG-3´) a 939r 

(5´-CTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTC-3´) pro geny 16S rRNA za účelem nalezení 
13

C-DNA 

frakce. Počet kopií DNA ve vzorku byl stanoven pomocí standardu Pseudomonas Stutzeri JM300. 

Frakce, kde byla obsažena těžká DNA, byly spojeny a dále jsou označovány jako tzv. těžká DNA. 

Diverzita mikrobiální populace metabolizující bifenyl byla v jednotlivých časových bodech stanovena 

pomocí analýzy délek koncových restrikčních fragmentů (terminal-restriction fragment length 

polymorphism, T-RFLP) amplikonů genů 16S rRNA získaných při štěpení restrikční endonukleasou 

HhaI a identifikace jednotlivých bakterií byla prováděna klonováním a sekvenční analýzou amplikonů 

genů 16S rRNA. 

 

Výsledky 

Pomocí standardních kultivačních technik bylo získáno 16 izolátů, které byly identifikovány pomocí 

MALDI-TOF MS a analýzy 16S rRNA genů (tab. 1). 

 

Tab. 1: Identifikace izolátů pomocí metody MALDI-TOF MS a analýzy 16S rRNA genů 

MALDI-TOF MS 16S rRNA 

Rhodoccocus opacus Rhodoccocus opacus 

Rhodoccocus opacus Rhodoccocus opacus 

Rhodoccocus opacus Rhodococcus sp. 

Rhodococcus sp. neidentifikováno 

Rhodococcus sp. Rhodococcus sp. 

Rhodococcus sp. Rhodoccocus opacus 

Rhodococcus sp. Rhodoccocus opacus 

Rhodoccocus opacus Rhodoccocus opacus 

Achromobacter xylosooxidans Achromobacter sp. 

Rhodoccocus opacus Rhodoccocus opacus 

Rhodoccocus opacus Rhodoccocus opacus 

Rhodococcus sp. Rhodococcus sp. 

Rhodococcus sp. Rhodoccocus opacus 

Rhodococcus sp. neidentifikováno 

Rhodococcus sp. Rhodococcus sp. 

Rhodococcus sp. neidentifikováno 

Z výsledků je patrné, že dominantními zástupci byly bakterie třídy Actinobacteriaceae, konkrétně se 

jednalo o bakterie rodu Rhodococcus. Tento rod bakterií byl v minulosti již mnohokrát popsán 

v souvislosti s biodegradací různých xenobiotik.  



 

 

Při identifikaci nekultivovatelných mikroorganismů byly vždy srovnávány vzorky po 0 dnech 

kultivace a po 4 dnech kultivace, aby bylo možné identifikovat bakteriální zástupce, kteří aktivně 

metabolizují značený bifenyl. Obrázky 1 a 2 ukazují příklady TRFLP spekter získaných po štěpení 

restrikčním enzymem HhaI. Z obrázků je patrný nárůst výskytu mikroorganismů schopných 

degradovat bifenyl po 4 dnech kultivace. Stejným způsobem, jako je ukázáno na obrázcích 1 a 2, byly 

vyhodnoceny všechny zbývající vzorky zemin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: T-RFLP profil zeminy osázené tabákem s přídavkem hnojiva získaný po štěpení restrikčním 

enzymem HhaI po 0 dnech kultivace mikroorganismů se značeným substrátem. Z výsledků je patrné, 

že v zemině bylo zastoupeno jen velice malé množství mikroorganismů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: T-RFLP profil zeminy osázené tabákem s přídavkem hnojiva získaný po štěpení restrikčním 

enzymem HhaI po 4 dnech kultivace. Identifikace mikroorganismů, které náležejí k jednotlivým 

vrcholům v profilu, byla prováděna pomocí sekvenční analýzy amplikonů genů 16S rRNA. Výsledky 

analýzy: 1 - Azospirillum sp.,  2 - Comamonadaceae bacterium, 3 - Hydrogenophaga sp., 4 - 

Burkholderia sp., 5 - Methylophilus methylotrophus, 6 - Rhodocuccus sp., 7 - Methylophilus sp. 

 

Diskuse a závěr 

Z výsledků je patrné, že pomocí klasických kultivačních technik lze identifikovat jen velice omezené 

spektrum bakterií. Pomocí metody SIP se podařilo identifikovat mnohem širší spektrum bakterií, které 



 

 

se pravděpodobně účastní degradace značeného substrátu (bifenylu). Ze získaných výsledků jsou 

rovněž patrné velké rozdíly v diverzitě vzorků po 0 dnech kultivace a 4 dnech kultivace. Jediným 

bakteriálním zástupcem, který se vyskytoval v obou kultivačních časech, byly bakterie rodu 

Hydrogenophaga. Další bakteriální zástupci rodu Acidobacteriacae a Gemmatimonadetes, kteří se 

vyskytovali v zemině po 0 dnech kultivace, nebyli po 4 dnech kultivace vůbec detekováni. Lze se tedy 

domnívat, že degradace bifenylu se buď vůbec neúčastní, nebo se nedokázali prosadit v konkurenci 

jiných mikroorganismů. Po 4denní kultivaci byly dominantními zástupci bakterie rodu Azospirillum, 

Methylophilus a Hydrogenophaga. Z výsledků je také patrné, že ve vzorcích, které byly osázeny 

rostlinami, je zastoupení mikroorganismů mnohem větší než v nevegetované zemině. Lze se tedy 

domnívat, že přítomnost rostlin významně podporuje výskyt mikroorganismů v kontaminované 

zemině. Naopak vliv hnojiva na výskyt mikroorganismů či na růst rostlin nebyl prokázán.  

 

Výsledky této studie dokazují, že bakterie, které se podaří izolovat v laboratorních podmínkách 

a u kterých je v laboratoři potvrzena schopnost degradovat bifenyl či PCB, nemusí nutně tyto 

schopnosti uplatnit ve svém přirozeném prostředí. Naše výsledky potvrzují nezastupitelnou úlohu 

techniky založené na inkorporaci stabilních izotopů 
13

C do DNA metabolicky aktivních bakterií. Tento 

nástroj poskytuje možnost nalézt souvislosti mezi metabolickým dějem probíhajícím v životním 

prostředí a původci takovéhoto děje, což je velice důležité pro případnou optimalizaci 

bioremediačních pokusů. 
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