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Abstract: 

One possibility of the removal of environmental contaminants represents biological remediation 

methods. Bioremediation is environment friendly and is acceptable by wide population. 

Bioremediation uses living organisms for environment decontamination, microorganisms and plants. 

In the case of plant use, bioremediation is called phytoremediation. Phytoremediation is a cheap 

method, on the other hand it is long-term method and there are some dissadvantages like formation of 

low amount of biomass when using natural hyperaccumulating plants. For that reason genetic 

enginnering can help to prepare genetically modified (GM) plants with desired properties. The aim of 

this work was to prepare GM tobacco plants with higher abilities to degrade polychlorinated biphenyls 

(PCBs), toluene and trichlorioethylene and thus decontaminate the environment. The experiments with 

prepared GM plants showed higher viability of transgenic plants on toxic substrates in comparison to 

wild type plants. GM plants also removed 2,3-dihydroxybiphenyl from liquid medium with higher 

efficiency than wild type plants and therefore can be promising in future phytoremediation methods. 
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Úvod 

Jednou z možností, která vede k odstranění polutantů z životního prostředí, je využití biologických 

metod remediace (bioremediace), která minimálně narušuje životní prostředí, a je tudíž akceptovaná 

i širokou veřejností. Bioremediace využívá k přeměně toxických a rizikových látek živé organismy – 

mikroorganismy a rostliny, přičemž v případě užití zelených rostlin k zachycení, akumulaci nebo 

odstraňování kontaminantů z životního prostředí je bioremediace nazývána fytoremediace. Ačkoliv je 

fytoremediace finančně výhodnou metodou pro odstraňování polutantů z životního prostředí, její 

nevýhody v podobě dlouhodobé remediace, popř. nevhodných vlastností hyperakumulátorů (malá 

biomasa) aj., jsou ve výsledném použití omezující. Z tohoto důvodu je v současnosti uplatňována 

snaha získat šlechtěním či genetickými manipulacemi rostliny upravené na míru požadavkům 

fytoremediace [1]. Cílem naší práce je proto příprava geneticky modifikovaných rostlin tabáku s vyšší 

účinností degradovat organické polutanty, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), toluen, TCE 

a další, a tak pomoci odstranit uvedené polutanty z životního prostředí.  

 

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

2,3-dihydroxybifenyl-1,2-dioxygenasu [2] katalyzující 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 (gen todC1) a kódují bakteriální dioxygenasu 

ISPTOL [3], která je součástí multikomponentního enzymu toluendioxygenasy a katalyzuje oxygenaci 
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toluenu a jiných organických sloučenin. Toluendioxygenasa je enzym se širokou substrátovou 

specifitou, popsáno bylo již přes 60 substrátů, mezi něž patří také bifenyl, trichloroethylen, 

2,3-dichloro-1-propen aj. Protože již dříve byla prokázána přítomnost ferredoxinreduktas i ferredoxinů 

v rostlinném organismu, pro klonování byly vybrány pouze geny todC1C2. 
 

Experimentální část a výsledky 

Gen bphC byl klonován z bakterie Pandoraea pnomenusa B-356 [2] ve fúzi s genem pro 

ß-glukuronidasu (GUS), s genem pro luciferasu (LUC) a s histidinovou kotvou, jak je výše uvedeno. 

Jako základní vektor byly využity vektory řady pPCV [4], ve kterých byly geny klonovány pod 

kontrolou konstitutivního CaMV 35S promotoru. Jako selekční marker pro rozlišení transgenních 

rostlin byl v těchto vektorech použit gen pro rezistenci k antibiotiku hygromycin. V případě klonování 

genů todC1 a todC2 byly tyto amplifikovány z bakterie Pseudomonas testosteroni F1 a bylo 

připraveno několik vektorů s využitím konstitutivního CaMV 35S promotoru nebo indukovatelného 

promotoru enzymu RUBISCO, RbcS promotoru. Možnost exprese požadovaných proteinů 

z jednotlivých vektorů v rostlinných buňkách byla nejprve studována pomocí metody transientní 

exprese [5]. Transientní neboli dočasná exprese v tomto případě sloužila jako vhodný nástroj pro 

zjištění možné exprese daných genů z připravených vektorů v rostlinných buňkách. Jako modelová 

rostlina byla použita rostlina Nicotiana tabacum. Exprimované dioxygenasy s histidinovou kotvou 

byly detekovány na elektroforéze 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. Ve všech případech přípravy vektorů s genem bphC byla potvrzena exprese proteinu 

v rostlinných buňkách. V případě exprese dvou podjednotek pro dioxygenasu ISPTOL byly geny 

exprimovány pouze z některých připravených vektorů. Pro transformaci rostlin tak byl vybrán vektor, 

ve kterém byly geny klonovány pod kontrolou indukovatelného promotoru RbcS a který pro selekci 

transgenních rostlin obsahuje gen pro fosfomannosaisomerasu, selekce transgenních rostlin tak 

probíhá na médiu s mannosou. 
 

Pomocí agrobakteiální infekce byly připraveny transgenní rostliny Nicotiana tabacum var. WSC 38 

s genem bphC, u kterých byla následně ověřena přítomnost transgenní DNA, mRNA a exprimovaných 

proteinů. Bylo připraveno celkem 12 transgenních parentálních linií s genem bphC [6]. U vybraných 

transgenních linií vzniklých ze semen parentálních linií, tj. u vybraných linií první filiální generace, 

byla studována schopnost růstu transgenních rostlin na toxických substrátech (obr. 1).  

 

                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1   Zobrazení růstu transgenních (C) a netransgenních (A, B) rostlin tabáku na médiu bez (B) a s (A, C) 

toxickým substrátem 2,3-dihydroxybifenylem (2,3-DHB) 

 

 

 

 



Dále bylo provedeno stanovení testů toxicity transgenních linií H1, H3, G1 a L3 na médiu s Delorem 

103 (20 mg/l, 150 mg/l, 250 mg/l, 350 mg/l), při kterém uvedené transgenní linie rostly a přežívaly na 

všech uvedených koncentracích lépe než netransgenní tabák. Při testech toxicity na jednotlivých 

kongenerech PCB (PCB 3 (4-chlorbifenyl), PCB 8 (2,4´-dichlorbifenyl), PCB 28 (2,4,4´-trichlorbifenyl), 

PCB 10 (2,6-dichlorbifenyl)) (0 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l) nebyly znatelné rozdíly mezi transgenními 

(H1, G1 a L3) a netransgenními rostlinami kromě testu na PCB 10, při kterém uvedené transgenní 

linie rostly a přežívaly na všech uvedených koncentracích lépe než netransgenní tabák [7]. Tyto pilotní 

pokusy poukazují na větší viabilitu transgenních rostlin v přítomnosti PCB v porovnání s rostlinami 

netransgenními. Dále byly provedeny experimenty prokazující úbytek 2,3-DHB z média v přítomnosti 

transgenních rostlin [8]. 
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