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Abstract: 

The target of this work is to increase biodegradation of polychlorinated biphenyls (PCBs), toluene and 

other organic pollutants by the transgenic plants. For this reason several bacterial genes were chosen to 

clone into plant of Nicotiana tabacum. Chosen genes of environmental importance are genes of 

bacterial dioxygenases – bphC gene and todC1C2 genes. BphC gene encodes 2,3-dihydroxybiphenyl-

1,2-dioxygenase which cleaves the aromatic ring of dihydroxybiphenyl and was cloned in fusion with 

gene for beta-glucuronidase (GUS), luciferase (LUC) and with histidine tail. The todC1C2 genes were 

chosen to clone into plants to produce oxygenase ISPTOL (with histidine tail), a component of 

bacterial toluene dioxygenase that can oxidize toluene and other organic pollutants. The expression of 

desired proteins in tobacco plants was studied by transient expression via agrobacterial infiltration. 

Expressed oxygenases BphC and ISPTOL were then detected by SDS PAGE and Western blot. 

Detection of proteins BphC/GUS and BphC/LUC were performed histochemically. The next step 

involved preparation of transgenic plants. BphC was transferred into plant genome of Nicotiana 

tabacum by agrobacterial infection. The presence of transgenic DNA and expressed proteins was 

studied using several techniques. TodC1C2 genes were not yet transferred into plant genome because 

of the mutation that occurred inside todC1 gene. Therefore target mutagenesis was performed and 

DNA was sequenced to verify its accuracy. Preparation of transgenic plants will be followed by testing 

of the ability of plant to degrade toluene and other organic pollutants. Acknowledgement: Thiw work 

was supported by grants OC 117-COST 859, MŠMT Centrum 1M06030 and MSM 6046137305. 
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Biologické metody zabránění šíření kontaminace nebo odstraňování polutantů ze životního prostředí 

jsou dnes akceptované širokou veřejností nejen díky své finanční nenáročnosti, ale i pro jejich 

minimální narušení prostředí. Cílem této práce je příprava transgenních rostlin s vyšší účinností 

degradovat organické polutanty, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), toluen, TCE a další, a tak 

pomoci odstranit uvedené polutanty ze životního prostředí. 

 

Pro transformaci rostlin tabáku tak byly vybrány bakteriální geny bphC a todC1C2. Gen bphC kóduje 

2,3-dihydroxybifenyl-1,2-dioxygenasu katalysující štěpení aromatického kruhu dihydroxybifenylu, a byl 

klonován ve fúzi s genem pro ß-glukuronidasu (GUS), s genem pro luciferasu (LUC) a s histidinovou 

kotvou. Geny todC1C2 byly klonovány s histidinovou kotvou a kódují bakteriální dioxygenasu ISPTOL, 

která je součástí multikomponentního enzymu toluendioxygenasy a katalysuje oxygenaci toluenu a jiných 

organických sloučenin. V případě klonování genů todC1 a todC2 byly připraveny jak dva rostlinné 

vektory, ve kterých byly geny samostatně pod kontrolou CaMV 35S promotoru, tak jeden rostlinný 

vektor obsahující oba geny současně, každý pod samostatným promotorem. Možnost exprese 

požadovaných proteinů v rostlinných buňkách byla nejprve studována pomocí metody transientní 
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exprese. Jako modelová rostlina zde byla použita Nicotiana tabacum. Exprimované dioxygenasy 

s histidinovou kotvou byly poté detekovány na elektroforese SDS-PAGE a také imunochemicky 

metodou Western blot za použití komerční protilátky proti histidinové kotvě. V případě detekce 

exprimovaných enzymů BphC/GUS a BphC/LUC bylo potvrzení exprese založeno na histochemické 

detekci ß-glukuronidasy nebo luciferasy.  

 

Dále byly připraveny transgenní rostliny Nicotiana tabacum s genem bphC, u kterých byla následně 

ověřena přítomnost transgenní DNA, mRNA, exprimovaných proteinů a schopnost růstu transgenních 

rostlin na 2,3-dihydroxybifenylu (2,3-DHB) (obr. 1). U transgenních rostlin byla také prokázána 

tvorba delších kořenů v přítomnosti 2,3-DHB než u rostlin netransgenních. Tyto pilotní pokusy 

poukazují na větší viabilitu transgenních rostlin v přítomnosti 2,3-DHB v porovnání s rostlinami 

netransgenními. Následující experimenty se budou zabývat schopností transgenních rostlin 

metabolisovat 2,3-DHB i PCB. 

 
Obr. 1   Růst divokého typu tabáku a transgenního tabáku v přítomnosti 0,5mM 2,3-dihydroxybifenylu. A: 

Divoký typ na médiu s 2,3-DHB; B: Divoký typ na médiu bez 2,3-DHB; C: Transgenní rostliny s genem 

bphC/His na médiu s 2,3-DHB. 
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