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Abstract: 

Plants release to the rhizosphere compounds supporting bacterial growth and activity and compounds 

with the ability to stimulate bacterial degradation of polychlorinated biphenyls (PCBs). The aim of our 

study is to prepare transgenic plants with increased production of the plant secondary metabolite 

quercetin and its consequentual release to the soil. Quercetin belongs to the family group of flavonoids 

and these compounds are potential inducers of expression of genes involved in the bacterial 

degradation pathway of polychlorinated biphenyls (PCBs). The release of quercetin to the soil should 

lead to better degradation of PCBs by bacteria. 
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Úvod 

Během 20. století se v průmyslu používalo velké množství látek, o kterých bylo později zjištěno, že 

jsou toxické a jejich používání tak bylo ukončeno. Velké množství těchto sloučenin se za dobu jejich 

používání uvolnilo do životního prostředí. Fyzikálně-chemické metody, které by mohly být použity 

k jejich odstranění z kontaminovaného prostředí, jsou náročné na provedení a nákladné [1]. Využití 

biologických systémů, a to mikroorganismů, rostlin či jejich konsorcií, se však jeví jako způsob, který 

není finančně náročný, ale zároveň je také šetrný k životnímu prostředí.  

 

Rostliny uvolňují do prostředí látky, které podporují růst a aktivitu mikroorganismů. Zároveň svým 

kořenovým systémem uvolňují do zeminy produkty sekundárního metabolismu. Tyto sloučeniny 

mohou být využity jako zdroje uhlíku, ale také mohou mít funkci induktorů exprese genů bakteriálních 

degradačních drah některých polutantů. Tím tak rostliny podporují rhizosférní mikroflóru 

a odbourávání škodlivých látek v zemině bakteriemi. Dále jsou kořenovým systémem do zeminy 

uvolňovány extracelulární enzymy, které iniciují přeměnu xenobiotik a usnadňují tak jejich další 

bakteriální tranformaci, různé mikrobiální růstové faktory a organické kyseliny a další molekuly, které 

působí jako surfaktanty a zvyšují tak dostupnost organických polutantů v zemině. Rostliny rovněž 

zlepšují prokysličení zeminy v oblastech kořenu, což je další stimulační faktor pro mikrobiální 

oxygenasy [2]. Rostliny hrají v kontaminovaném prostředí i další významnou roli, kdy škodlivé látky 

ze zeminy absorbují, převádějí je na nefytotoxickou formu a ukládají je v pletivech [3].  

 

Experiment 

Mezi organické sloučeniny uvolněné do životního prostředí patří také polychlorované bifenyly (PCB). 

Tyto organické polutanty mohou být degradovány jak anaerobně (redukční dechlorace), tak aerobně. 

Aerobní bakterie odbourávají PCB enzymy kódovanými geny bifenylového operonu. Bifenylový 

operon bývá označován jako horní degradační dráha bifenylu a skládá se z genů bphABCD, kdy gen 

bphA kóduje multienzymový komplex bifenyl-2,3-dioxygenasy, gen bphB kóduje 

bifenyldihydrodioldehydrogenasu, gen bphC kóduje 2,3-dihydroxybifenyl-1,2-dioxygenasu a gen 

bphD serinovou hydrolasu. Jak již bylo výše zmíněno, činnost bakterií může být podpořena 

přítomností rostlin. Rostliny uvolňují do zeminy produkty sekundárního metabolismu, které patří mezi 



flavonoidy, terpenoidy atd. Tyto sloučeniny, díky své strukturní podobnosti s bifenylem, patří mezi 

potenciální induktory exprese genů bifenylového operonu [4].  

 

Cílem tohoto projektu je příprava transgenní rostliny (Nicotiana tabacum) se zvýšenou produkcí 

sekundárního metabolitu kvercetinu, který patří do skupiny flavonoidů a mohl by tak indukovat 

expresi genů zodpovědných za aerobní degradaci PCB. Schopnost indukce exprese těchto genů bude 

zkoumána pomocí kvantitativní RT-PCR (qRT-PCR) na úrovni mRNA po kultivaci bakterií na 

kvercetinu jako jediném zdroji uhlíku. Zvýšení produkce kvercetinu v rostlině by mělo být dosaženo 

klonováním genu pro enzym flavonoid-3’-hydroxylasu (NtF3’H). Tento enzym katalyzuje přeměnu 

prekurzoru kvercetinu kaempferolu na kvercetin. Gen NtF3’H by měl být nejdříve klonován do 

bakteriálního expresního vektoru a následně do rostlinného vektoru, a to pod kontrolou RbcS 

promotoru, kdy exprese genu NtF3’H bude sledována pomocí transientní exprese. V obou případech 

bude gen klonován ve fúzi s histidinovou kotvou. Posledním krokem celého experimentu je příprava 

transgenní rostliny a následné studium exprese genu NtF3’H.  

 

 

Výsledky 

Ze zeminy kontaminované PCB byly izolovány a charakterizovány mikroorganismy schopné 

degradovat bifenyl. U těchto mikroorganismů byla ověřena schopnost degradace bifenylu kultivací na 

bifenylu jako jediném zdroji uhlíku a energie. Dále byl u izolovaných mikroorganismů amplifikován 

a detekován gen bphA, první gen bifenylového operonu kódující bifenyl-2,3-dioxygenasu. Dále byly 

navrženy primery pro qRT-PCR a jejich funkčnost byla ověřena. Bakterie s ověřenou schopností 

degradovat bifenyl a s detekovaným genem bphA byly kultivovány na kvercetinu jako jediném zdroji 

uhlíku a byla charakterizována jejich schopnost růstu na tomto sekundárním metabolitu.  
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