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Abstract: 

PCBs belong to a group of chlorinated aromatic compounds, which were widely used in industry. 

Their production was stopped in the 80 years of the past century due to their toxicity. Physical-

chemical methods for their removal from the environment are very expensive. Bioremediation is much 

cheaper, more accessible and also the area of application is much wider. In the experiment was 

monitored loss of PCBs from the contaminated soil, which were treated for 4 months by tobacco and 

Black nightshade. We focused on the influence of bacterial strain Pseudomonas pseudoalcaligenes 

JAB1 in the degradation of PCBs plants, and the  effect of brassinosteroids were also investigated. In 

the second part of the experiment we focused on additive of microorganisms, which were isolated 

from the contaminated soil previously, and we monitored difference in degradation of PCBs for 

individual combinations of plant/bacteria. The aim of this experiment was to find optimal combination 

of plant/bacteria. Loss of PCBs was detected by gas chromatography. Total numbers of 

microorganisms were counted and numbers of microorganisms capable of growth on minimal medium 

with biphenyl as the sole source of carbon. Presence of bphA1 gene were detected in the strains which 

were able to growth on mineral medium.  
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Polychlorované bifenyly (PCB) jsou těžko odbouratelné sloučeniny, které se do životního prostředí 

dostaly po jejich dlouhodobém používání v průmyslu. Přestože jsou tyto sloučeniny považovány za 

perzistentní (těžko odbouratelné), bylo zjištěno, že se v přírodě vyskytují mikroorganismy schopné je 

metabolizovat, a že taktéž některé rostliny jsou schopny PCB částečně transformovat (Káš a kol. 

2000).  

 

Cílem práce bylo ověření schopnosti rostlin a rhizosferních mikroorganismů degradovat PCB a odstraňovat 

je z půdy. Dále byla pozornost zaměřena na celkový popis rhizosferní mikrobiální diverzity 

s následnou detekcí a identifikací mikroorganismů schopných degradovat PCB. Celý experiment byl 

rozdělen do dvou časově oddělených částí a získaná data byla srovnána a vyhodnocena.  

 

V první části pokusu byla na dobu 4 měsíců osázena reálná kontaminovaná zemina dvěma rostlinnými 

druhy (tabák virginský a lilek černý). Tento experiment byl zaměřen na vliv bakteriálního kmene 

Pseudomonas pseudoalcaligenes JAB1 na degradaci PCB rostlinami a byl také sledován vliv 

brassinosteroidů, které zvyšují odolnost rostlin vůči stresu. V druhé části pokusu (podzim 2007 – jaro 

2008) byl ověřován přídavek různých mikrobiálních kmenů (Pseudomonas plecoglossicida L15 – 

(isolován z rhizosféry lilku), Pseudomonas plecoglossicida KG-3 (nepochází z rhizosféry), 

Ochrobactrum anthropi KH-6 – (z rhizosféry křene), Pseudomonas pseudoalcaligenes JAB-1 (kontrolní 

kmen nepochází z rhizosféry)) k rostlinám pěstovaným v kontaminované zemině a rozdíly v účinnosti 

degradace v jednotlivých kombinacích rostlina/bakterie. Cílem tohoto experimentu bylo najít 

optimální kombinaci rostlina/bakterie. Úbytek PCB v půdě a schopnost rostlin akumulovat tyto látky 

ve svých tkáních byly po zpracování a extrakci analyzovány pomocí plynové chromatografie. 

Klasickými kultivačními metodami byly stanoveny celkové počty mikroorganismů a počty 

mikroorganismů schopných růst na minimálním médiu s bifenylem jako jediným zdrojem uhlíku. 



 

 

Materiály a metody 

Použité bakteriální kmeny: 

- Pseudomonas plecoglossicida L15 – (isolován z rhizosféry lilku) 

- Pseudomonas plecoglossicida KG-3 – nepochází z rhizosféry 

- Ochrobactrum anthropi KH-6 – (z rhizosféry křene) 

- Pseudomonas pseudoalcaligenes JAB-1 (kontrolní kmen nepochází z rhizosféry) 

 

Stanovení obsahu PCB v rostlinách a kontaminované zemině 

Vzorek zeminy byl sušen 24 hodin za laboratorní teploty, následně byl přeset přes síto s velikostí pórů 

1 mm. Poté byl odvážen 1 g zeminy, který byl extrahován 10 ml hexanu pod zpětným chladičem po 

dobu 4 hodin na vodní lázni při teplotě 80 °C. Vzorek byl zahuštěn na přibližně 1-2 ml proudem 

dusíku a po přečištění na koloně s florisilem byl doplněn hexanem na objem 10 ml. Takto upravený 

vzorek byl 100krát naředěn a analyzován na plynovém chromatografu s detektorem elektronového 

záchytu (GC/ECD). Pro vyhodnocení byly vybrány tzv. indikátorové kongenery z komerčních směsí 

Delor 103. Jako indikátorové kongenery byly použity dle doporučení EPA (Environmental Protection 

Agency) (US EPA Methods 8089/8081) tyto kongenery: (PCB 28, 52, 101, 138).  

 

Rostlinný vzorek byl nejprve sušen v sušárně při teplotě 50 °C do konstantní hmotnosti. Pak byl 

odvážen 1 g sušiny a ta byla analyzována stejným způsobem jako zemina. 

 

 

Isolace a identifikace mikroorganismů z půdy 

Zemina (10 g) z rhizosféry rostlin a z nevegetované zeminy byla extrahována 90 ml 1% roztoku 

pyrofosfátu a poté byla třepána společně se skleněnými kuličkami po dobu 2 hodin při teplotě 28 °C 

na 130 rpm (Hurst a kol., 2002). Následně byla do zkumavek připravena ředicí řada všech vzorků. 

Z každé ředicí zkumavky bylo poté odebráno 100 µl a rozetřeno na tuhé médium v Petriho miskách. 

Pro stanovení celkového počtu mikroorganismů ve vzorcích zeminy byl použit Plate Count Agar 

(PCA). Pro zjištění bakterií potenciálně schopných degradovat PCB bylo v první fázi použito tuhé 

minimální médium (MM), kde byly bakterie kultivovány s přídavkem bifenylu jako jediným zdrojem 

uhlíku (Sylvestre, 1980), a po 72 hodinách (druhá fáze) i s přídavkem dibenzofuranu ve víčku misky 

(Sambrook a kol., 1989). Stanovení počtu narostlých kolonií bylo prováděno u PCA po 24 a 48 hodinách 

a u MM po 48 a 72 hodinách. Vybrané kolonie byly testovány na přítomnost genu bphA1, který 

kóduje bifenyl-2,3-dioxygenasu, což je první enzym horní degradační dráhy bifenylu.  

 

Pro identifikaci bakteriálních kmenů byl nejprve použit biochemický test NEFERMtest (Lachema, 

ČR). Pro přesnější identifikaci byla provedena u vhodných kmenů sekvenace 16S rDNA. 

 

Amplifikace specifických genů pomocí PCR   

PCR metody byly použity k detekci a amplifikaci genů bakteriální DNA. Reakce byly prováděny v 50 μl 

reakční směsi (5 μl Finzymes polymerase buffer, 1 μl dNTP (10 mM), 2 x 1 μl primerů (100 pmol/ μl), 

39 μl sterilní deionizované vody, 0,5 μl Finzymes Taq polymerase, 3 μl vzorku DNA) (Hurst a kol., 

2002). Pro amplifikaci části genu 16S rDNA byly použity primery F27 + R1492 (Edwards a kol., 

1998). Pro detekci genu bphA1 byly použity primery F350 + R674 (Ryšlavá a kol., 2003). Programy 

každého PCR byly optimalizovány pro každou sadu primerů: 

 

F27 + R1492 (95 °C 5 min; 35x: 95 °C 45 s, 56 °C 45 s, 72 °C 90 s; 72 °C 10 min) 

F350 + R674 (94 °C 5 min; 35x: 94 °C 1 min, 54 °C 45 s, 72 °C 90 s; 72 °C 10 min) 

 

Výsledky a diskuse 

Stanovení obsahu PCB v půdních vzorcích 

Stanovení obsahu PCB v zemině a rostlinných pletivech bylo prováděno plynovou chromatografií 

s detektorem elektronového záchytu na začátku a na konci experimentu. Na základě těchto výsledků 

byl zjištěn úbytek PCB v půdách osázených jednotlivými rostlinami a v nevegetované zemině za dané 

období. V tabulkách č. I a II jsou uvedeny příklady výsledků experimentu. Jde o průměrné hodnoty ze 



 

 

všech paralel od dané kombinace rostliny a mikroorganismu. Určitý pokles obsahu PCB byl 

zaznamenán u všech použitých typů půd.  

 
Tabulka I   Obsah a úbytek PCB ve vysušené zemině z rostlin lilku v kombinaci s různými kmeny rhizosferních 

bakterií (srovnání na začátku a konci pokusu po 4 měsících), rok 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka II   Obsah a úbytek PCB ve vysušené zemině z rostlin tabáku v kombinaci s různými kmeny 

rhizosferních bakterií (srovnání na začátku a konci pokusu), rok 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovení obsahu PCB v rostlinných pletivech 

Stanovení obsahu PCB v rostlinných pletivech bylo prováděno v sušině jednotlivých pletiv rostlin 

pomocí plynové chromatografie. Hodnoty v tabulce č. III a IV ukazují množství stanovených PCB 

v pletivech a kořenech rostlin. Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že nejvíce PCB v sobě 

akumulují kořenové systémy rostlin. Větší obsah PCB byl zjištěn u kořenového systému lilku, což je 

pravděpodobně způsobeno tím, že lilek má mnohem větší a bohatší kořenový systém než tabák.  
 

Tabulka III   Obsah PCB v kořenovém systému a rostlinné tkáni lilku z roku 2007 
 

  Rostlinná tkáň 
Obsah PCB 

(mg PCB/kg sušiny) 

Lilek 
Stonek + listy 2,1 

Kořeny 80,8 

Lilek + L15 
Stonek + listy 4 

Kořeny 60 

Lilek + JAB1 
Stonek + listy 0,7 

Kořeny 53,1 

Lilek + KH6 
Stonek + listy 3,3 

Kořeny 62,9 

 

Tabulka IV   Obsah PCB v kořenovém systému a rostlinné tkáni tabáku z roku 2006 
 

  Rostlinná tkáň 
Obsah PCB 

(mg PCB/kg sušiny) 

Tabák 
Stonek + listy 6,5 

Kořeny 32,8 

Tabák + KG3 
Stonek + listy 6,3 

Kořeny 54,5 

Tabák + JAB1 
Stonek + listy 6,3 

Kořeny 61,6 

Tabák + KH6 
Stonek + listy 8,1 

Kořeny 56,3 

 

 

Obsah PCB (mg PCB/kg půdy) Úbytek PCB 

Počátek pokusu Konec pokusu (%) 

Lilek + L15 

107,9 

85,5 21,7 

Lilek + JAB1 67,3 37,6 

Lilek + KH6 57,5 46,7 

Lilek 59,5 44,8 

 

Obsah PCB (mg PCB/kg půdy) Úbytek PCB 

Počátek pokusu Konec pokusu (%) 

Tabák + KG3 

107,9 

51,1 52,8 

Tabák + JAB1 73,4 32,0 

Tabák + KH6 81,2 24,7 

Tabák 80,9 25,0 



 

 

Izolace mikroorganismů byla prováděna z rhizosferní půdy a z povrchu kořenů samotných. Počty 

mikroorganismů byly odečteny na PCA po 24 hodinách a 48 hodinách a na MM po 48 a 72 hodinách. 

V tabulce č. V jsou uvedeny počty vyrostlých kolonií ze všech paralel od jednotlivých rostlin 

s mikroorganismy, kontrol i nevegetované půdy. Z výsledků vyplývá, že ve všech půdách osazených 

rostlinami došlo k podpoře růstu rhizosferních mikroorganismů. 
 

Tabulka V   Celkové počty mikroorganismů na PCA a MM – rok 2006 
 

  

Celkové počty mikroorganismů na 

PCA (cfu/g zeminy) 

Počty mikroorganismů na MM s bifenylem 

(cfu/g zeminy) 

Výchozí zemina 1,8 × 10  1,9  10
5
 

   0   0  

Lilek 2,50  2,18  

Lilek + MO 2,1  0,72  

Lilek + MO+BR 2,73  1,62  

Tabák  2,96  1,59  

Tabák + MO 3,30  1,70  

Tabák + MO + BR 2,84  1,45  

KP 1,41  0,33  

KP + MO 1,36  0,87  

MO – mikroorganismus (Pseudomonas pseudoalacaligenes JAB1), BR – brassinosteroidy, KP – kontrolní půda 

 

U kolonií, které na MM po přídavku dibenzofuranu zežloutly, byla provedena detekce genu bpha1 

Tato detekce byla prováděna pomocí PCR se specifickými primery (obrázek č. 1). Přítomnost genu 

bphA1 byla ověřena pomocí gelové elektroforesy. 

                           1          2         3         4          5        6          7         8         9        10      11        12       13 

 
 
Obrázek č. 1   Dokumentace agarosové elektroforesy (1,5% gel) pro potvrzení přítomnosti genu bphA1 u vzorků 

z roku 2006 pomocí primerů F350 a R674. U vzorků, kde byl přidáván mikroorganismus, byl vždy přidáván 

bakteriální kmen Pseudomonas pseudoalacaligenes JAB1. 

1 - marker 100 bp, 2 – Kontrolní půda (izolát 1), 3 – Kontrolní půda + mikroorganismy (izolát 1), 4 - Tabák 

(izolát 1), 5 - Tabák + mikroorganismy (izolát 1), 6 - Lilek + mikroorganismy + brassinosteroidy (izolát 1), 7 - 

Lilek (izolát 1), 8 – kontrolní půda + mikroorganismy (izolát 2), 9 - Tabák + mikroorganismy + brassinosteroidy 

(izolát 1), 10 - Tabák + mikroorganismy (izolát 2), 11 - Lilek + mikroorganismy (izolát 1), 12 - pozitivní 

kontrola – kmen LB 400, 13 - negativní kontrola 
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bp 
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U vybraných dvou kmenů, u kterých byla prokázána přítomnost genu bphA1 a vykazovaly dobrý růst 

v tekutém minerálním médiu s přídavkem bifenylu, byla provedena amplifikace 16S rDNA s využitím 

specifických primerů. Přítomnost DNA byla ověřena pomocí gelové elektroforesy a následně byla 

odeslána k sekvenaci firmě GeneArt, Německo.  

 

Sekvenací byly identifikovány tyto kmeny: 

- Pseudomonas plecoglossicida původně identifikovaný pomocí NEFERMtest24 jako 

Pseudomonas fluorescens (původní označení vzorku Lilek L15) 

- Ochrobactrum anthropi byl shodně identifikován i pomocí NEFERMtestu 24 (původní označení 

vzorku Lilek + KH6 izolát 1) 

 

V obou případech se jedná o bakteriální druhy, které byly na začátku pokusu do půdy přidány. 

S největší pravděpodobností je možné, že tyto kmeny přežily a adaptovaly se na nové podmínky, kdy 

pravděpodobně jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících mikrobiální populaci je přítomnost 

rostlin. Je zajímavé, že v obou případech byl rostlinným druhem lilek, kmen označený L15 pochází 

právě z rhizosféry lilku, zatímco kmen KH6 byl isolován z rhizosféry křene.  

 

Závěr 

Úbytek PCB byl pozorován u všech typů půd. Při srovnání úbytku PCB byl největší pokles 

koncentrace PCB zaznamenán v půdě osázené tabákem s přídavkem bakteriálního kmene 

Pseudomonas plecoglossicida KG-3 (52,8 %). Dále byla sledována schopnost rostlin akumulovat 

PCB. Potvrdilo se, že všechny rostliny vykazovaly schopnost PCB akumulovat v rostlinných tkáních 

i v kořenovém systému. 

 

Kromě poklesu PCB v kontaminované půdě byl sledován vliv rostlin na mikroorganismy v jejich 

rhizosféře stanovením celkového počtu rhizosferních mikroorganismů a počtu mikroorganismů 

schopných růst na minimálním médiu s přídavkem bifenylu jako jediného zdroje uhlíku. Z použitých 

rostlin se lépe osvědčil tabák.  

 

Byl proveden screening mikroorganismů pomocí dibenzofuranu, který je strukturním analogem 

bifenylu. Pozitivně testované bakterie v přítomnosti dibenzofuranu zežloutly.  

 

U bakterií zežloutlých při screeningu byla provedena detekce genu bphA1, který je součástí 

bifenylového operonu a kóduje malou podjednotku bifenyl-2,3-dioxygenasy. Bylo nalezeno 8 bakterií, 

které obsahovaly gen bphA1 a s velkou pravděpodobností lze o nich říci, že jsou schopny degradovat 

PCB.  

 

Byla provedena sekvenace 16S rDNA dvou bakteriálních kmenů, které nejlépe rostly v tekutém 

minimálním médiu s přídavkem bifenylu, za účelem přesné identifikace těchto bakterií. Bakterie byly 

identifikovány jako Pseudomonas plecoglossicida a Ochrobactrum anthropi. V obou případech 

šlo o bakteriální kmeny, které byly do půdy na začátku experimentu přidány a je tedy pravděpodobné, 

že se adaptovaly na nové podmínky. 
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