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Abstract: 

Microbial bioremediation is based on abilities of certain microorganisms to degrade environmental 

contaminants. Therefore, studying bacterial diversity in contaminated environments is necessary for 

bioremediation strategies design. Until recently, most of our knowledge had been based on the results 

of cultivation studies. However, the behavior of microbes isolated in pure cultures differs largely from 

their behavior directly in the environment. Contemporary methods of functional environmental 

microbiology allows for studying microbial populations without cultivation. One of these methods is 

DNA-stable isotope probing (SIP) which permits the identification of microbes involved in 

biotransformation of certain substrates, including contaminants. Combination of SIP and high-

throughput sequencing enables one to analyze overall 
13

C-labeled DNA and thereby investigate the 

vast majority of metabolically active populations. Obtained sequences, however, require sophisticated 

bioinformatic analysis. The aim of this study was to identify bacteria involved in biotransformation of 

aromatics in contaminated soil by means of cutting edge techniques and tools of functional 

environmental microbiology. 
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Abstrakt: 

Mikrobiální bioremediace je založená na schopnosti určitých mikrobiálních populací odbourávat 

kontaminanty životního prostředí. Studium bakteriální diverzity v kontaminovaném prostředí je tak 

zásadní pro navrhování bioremediačních strategií. Do nedávné doby byly veškeré znalosti založené na 

analýze kultivovaných mikroorganismů, jejichž chování v laboratorním prostředí se značně liší od 

chování v přirozeném prostředí. V současné době existují metody funkční environmentální 

mikrobiologie umožňující studium veškerých populací přímo v prostředí bez potřeby jejich izolace. 

Jedním z předních nástrojů je izotopové značení DNA uhlíkem 
13

C umožňující identifikaci mikrobů 

účastnících se metabolizace určitých substrátů, včetně kontaminantů. V kombinaci s  

vysokokapacitním sekvenováním je možné analyzovat veškerou 
13

C-značenou DNA a provést tak 

úhrnnou analýzu veškerých metabolicky aktivních populací. Získané sekvence vyžadují kvalitní 

bioinformatickou analýzu. Cílem této studie bylo identifikovat bakterie metabolizující aromáty 

v kontaminované zemině aplikací nejmodernějších metod a nástrojů funkční environmentální 

mikrobiologie.  
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Během druhé poloviny minulého století se do životního prostředí uvolnilo velké množství látek 

toxických pro vyšší organismy. Tyto látky byly do prostředí uvolněny buď záměrně, např. pesticidy, 

nebo neúmyslně, např. PCB uniklé z průmyslových zařízení. Nejstarší pokusy o remediaci 

kontaminovaných lokalit byly založeny na fyzikálně-chemických principech. Ačkoli se v průběhu času 
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velmi zdokonalily, jsou stále ekonomicky náročné a jejich aplikace většinou způsobuje další devastaci 

prostředí. Alternativou je využití biologických způsobů, tzv. bioremediace. Hlavními aktéry v procesu 

bioremediace jsou rostliny a mikroorganismy (Macková, M. et al., 2006). Rostliny jsou schopné 

absorbovat a transformovat mnohé kontaminanty a poté je ukládat ve vakuolách nebo složkách 

buněčné stěny. Rostlinné buňky ale mají jen limitované schopnosti kontaminanty mineralizovat 

(Rezek, J. et al., 2007; Rezek, J. et al., 2008). Mikrobiální bioremediace je založena na metabolické 

aktivitě přirozené mikroflóry v kontaminované zemině. Obrovská metabolická (funkční) diverzita 

především bakterií činí tuto skupinu organismů z hlediska mineralizace kontaminantů klíčovou. 

Studium bakteriální diverzity v kontaminovaném prostředí je tak zásadní pro navrhování 

bioremediačních strategií. Doposud byla izolována celá řada bakterií, které jsou schopné využívat 

environmentální kontaminanty jako zdroje uhlíku a energie – nejčastěji se jedná o proteobakterie 

(Pseudomonas spp., Burkholderia spp., Achromobacter spp., Cupriavidus spp., Sphingomonas spp. 

atd.) a některé grampozitivní rody (Rhodococcus, Arthrobacter, Bacillus) (Furukawa, K., 2000; Habe, 

H., Omori, T., 2003). Na rozdíl od rostlin mnohé bakterie disponují potenciálem kontaminanty 

mineralizovat. 

  

Přístupy využívající nejmodernější nástroje funkční environmentální mikrobiologie umožňují 

identifikovat metabolicky aktivní subpopulace bez potřeby kultivace; pro tu je typická vysoká 

selektivita vůči malému procentu bakteriálních populací (Lopez-Garcia, P., Moreira, D., 2008). 

Jedním z těchto přístupů je izotopové značení DNA (v angl. stable isotope probing, SIP) (Dumont, M. 

G.; Murrell, J. C., 2005; Radajewski, S. et al.; 2000; Radajewski, S.; McDonald, I. R.; Murrell, J. C., 

2003). Touto technikou byla popsána celá řada bakterií aktivních během degradace xenobiotik, u nichž 

tyto schopnosti dříve známy nebyly (Uhlík, O. et al., 2008; Uhlík, O. et al., 2009a). Základem SIP je 

inkubace environmentálního vzorku s xenobiotikem (nebo jeho analogem, případně jiným substrátem) 

značeným stabilními izotopy 
13

C nebo 
15

N. Bakterie schopné značený substrát využívat jako zdroj 

uhlíku (případně dusíku) zabudovávají během replikace stabilní izotopy do DNA. Po izolaci celkové 

(metagenomické) DNA přímo ze vzorku je možné takto značenou DNA oddělit od DNA neznačené 

pomocí rovnovážné centrifugace v gradientu cesné soli. Další analýza metagenomu metabolicky 

aktivních subpopulací umožňuje jejich identifikaci. Využití těchto přístupů v remediacích je důležité 

nejen pro samotné studium metabolicky aktivních druhů, ale při navrhování sanačních strategií pro 

zjištění bioremediačního potenciálu přirozené mikroflóry. 

 

Cílem této studie bylo aplikací nejmodernějších metod a nástrojů funkční environmentální 

mikrobiologie identifikovat bakterie metabolizující aromáty v kontaminované zemině. Vzorky zeminy 

dlouhodobě kontaminované polycyklickými aromatickými uhlovodíky a polychlorovanými bifenyly 

(PCB) (Macková, M. et al., 2009) byly využity pro sestrojení laboratorních mikrokosmů obohacených 

o 
13

C-značené substráty bifenyl, kyselinu benzoovou a naftalen. Po 4 a 14 dnech inkubace při 

laboratorní teplotě byla ze vzorků zeminy izolována celková DNA. 
13

C-značená DNA byla oddělena 

od DNA neaktivní části populace isopyknickou centrifugací v gradientu cesné soli. Gradient byl dále 

rozdělen do frakcí, které obsahovaly DNA o různé hustotě. 
13

C-DNA byla lokalizována na základě 

porovnání s kontrolou (frakce získané po frakcionaci neznačené DNA) metodou kvantitativní PCR 

(Uhlík, O. et al., 2009b; Leigh, M. B. et al., 2007) a na základě analýzy hustoty frakcí. Frakce 

obsahující 
13

C-DNA, tedy metagenom metabolicky aktivních populací, byl dále použit pro amplifikaci 

a sekvenční analýzu 16S rRNA genů. Použití adaptorů a značek na 5’-konci primerů umožňuje 

s využitím technologie 454 pyrosekvenace paralelní sekvenování velkého množství vzorků současně a tím 

je výrazně redukována cena za jedno čtení ve srovnání se Sangerovou metodou. Přesnost sekvenace 

a parametry zpracování sekvencí byly vyhodnoceny na základě analýzy DNA uměle vytvořené 

komunity. Touto analýzou bylo zjištěno, že příprava amplikonů a následná pyrosekvenace je zdrojem 

poměrně velkého množství chyb, způsobených především tvorbou tzv. chimerních sekvencí, jež bylo 

nutné eliminovat. Jako efektivní nástroj pro eliminaci takovýchto sekvencí se ukázal být software 

B2C2 (Gontcharova, V et al., 2010). 

 

V případě všech tří studovaných látek – bifenylu, kyseliny benzoové i naftalenu – byla během 

inkubační doby s 
13

C-značenými substráty zjištěna inkorporace izotopu 
13

C do bakteriální DNA. 

V případě inkubace s bifenylem bylo detekovatelné množství 
13

C-DNA získáno po 14 dnech, 



v případě kyseliny benzoové a naftalenu již po 4 dnech. Metagenomická analýza ukázala, že hlavními 

aktéry biodegradace zkoumaných substrátů jsou proteobakterie. Některé beta a gamaproteobakterie 

jsou schopny kompletního odbourání bifenylu (uhlík získávají jak z bifenylu, tak z benzoátu) a rovněž 

využívají jako zdroj uhlíku naftalen. Kontaminovaná zemina tedy obsahuje velmi univerzální 

populace, které dokážou biodegradovat větší spektrum organických polutantů. Následné bioremediační 

strategie mohou být cíleny na biostimulaci těchto populací. 
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