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Anotace 

Polychlorované bifenyly jsou toxické persistentní látky, které jsou povaţovány za 

nejzávaţnější kontaminanty ţivotního prostředí. Jsou vysoce stabilní a mají schopnost 

kumulovat se v ţivotním prostředí a v ţivých organismech. Cílem mé práce je stručně 

PCBs charakterizovat a přinést nejnovější poznatky ze studie mikroorganismů, které 

dokáţí eliminovat PCB. Hlavní část mé práce tvoří přehled dosaţených výsledků ve 

vyuţití biodegradačního potenciálu různých druhů bakterií, hub a rostlin v laboratorních 

experimentech ve světě i v České republice. Dále je zde popsáno moţné zvýšení 

biodegradačního účinku mikroorganismů. 

Klíčová slova 

Polychlorované bifenyly; biodegradace; dechlorace; Pseudomonas putida 

Annotation 

PCBs are persistent toxic substances, which are considered the most serious environmental 

contaminants. They are highly stable and have the ability to accumulate in the environment 

and living organisms. The aim of my work is to briefly characterize PCBs and bring the 

latest findings from the study of microorganisms that are able to eliminate PCBs. The main 

part of my work is an overview of achievements in the use of biodegradation potential of 

different species of bacteria, fungi and plants in laboratory experiments in the world and 

the Czech Republic. Furthermore, there is described the possible biodegradation incerase 

effect of microorganisms. 
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1. Úvod 

 Polychlorované bifenyly (PCB) jsou toxické perzistentní látky, které byly 

vyráběny a pouţívány v průběhu 20. stol., zejména ve východních státech Evropy  

(např. ČSSR). Výrobky s obsahem PCB byly známé jako Aroclor, Fenclor, Kaneclor, 

Chlorfen a mnoho dalších názvů. Směsi PCB jsou nehořlavé, mají vysoký stupeň chemické  

a termické stability, tudíţ jejich vyuţití sahalo do různých odvětví průmyslu od 

kosmetického, přes chemický, potravinářský, aţ po stavební. Jelikoţ jsou PCB 

perzistentní, mají schopnost se kumulovat v ţivých organismech. Staly se tak pro nás  

a naše generace a generace další obrovskou ekologickou zátěţí, kterou je třeba odstranit.  

Byla prokázána toxicita PCB, ne však karcinogenita, přesto se však s PCB zachází jako by 

karcinogenní byly. 

 Cíl mé práce je přínos nejnovějších poznatků ze světa mikroorganismů, 

které dokáţí tuto komplikovanou látku, PCB, odstranit. V hlavní kapitole, odstraňování 

PCB pomocí mikroorganismů, jsou aktuální informace o biodegradačním potenciálu 

mnohých mikroorganismů, které jsem získala ze zahraničních studií vědeckých materiálů.  

 Na začátku mé bakalářské práce píši o současném stavu problematiky PCB, 

charakteristice PCB z hlediska historie, toxicity, výskytu v ţivotním prostředí, mezinárodní 

úmluvě a na závěr této kapitoly jsem uvedla platné limity PCB v ČR. Dále se věnuji 

krátkému úvodu do studia mikroorganismů, v němţ rozděluji mikroorganismy podle 

způsobů získávání energie. V kapitole, odstraňování PCB pomocí mikroorganismů,  

se na začátku zmiňuji o způsobu izolace mikroorganismů a následně se věnuji dvěma 

biodegradačním metodám závisejících na přístupu vzduchu, a to aerobní biodegradaci  

a anaerobní biodegradaci. Další podkapitola pojednává o výzkumech a pokusech v České 

republice. V poslední podkapitole uvádím moţnosti, jak zvýšit biodegradační účinnost 

mikroorganismů. 
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2. Současný stav řešené problematiky 

 V současnosti je výroba polychlorovaných bifenylů ve většině zemí zakázána. 

Do ţivotního prostředí se však PCB dostává prostřednictvím nedokonalého spalování 

(především pevných paliv) a nedokonalým odprášením kouřových plynů [1]. Dosavadní 

světová produkce PCB se odhaduje na asi 1200-2000 milionů kg a asi 20% z tohoto mnoţství 

se mohlo dostat do ţivotního prostředí (někdy se hovoří o 30-50% a dokonce i 70%) [2]. 

 Dekontaminace zemin znečištěných PCB je v současné době jedním z problému 

sanace starých ekologických zátěţí. Likvidace chemickými a fyzikálními metodami je 

ekonomicky velmi náročné, proto se hledají vhodnější postupy, například zaloţené na 

mikrobiální degradaci. Kdysi byly PCB povaţovány za resistentní vůči mikrobiální 

transformaci, avšak dnes je známa řada bakteriálních kmenů, které jsou schopny určité 

kongenery metabolizovat [3]. Tato schopnost mikroorganismů degradovat PCB byla 

objevena roku 1973 prokázáním schopnosti bakterií rodu Achromobacter degradovat 

mono- a dichlorbyfenyly  [4]. 

 PCB je stabilní a odolná látka, která se kumuluje v ţivotním prostředí a ţivých 

organismech. V tabulce 1 jsem uvedla celkové zatíţení ţivotního prostředí 

polychlorovanými bifenyly. 

Tabulka 1 celkové zatížení PCB  životního prostředí [5]. 

Životní prostředí Celkové zatížení prostředí 
  (t) (%) 

Terestrické a pobřežní oblasti     
Ovzduší 500 0,13 

Říční a jezerní voda 3500 0,94 
Mořská voda 2400 0,64 

Půda 2400 0,64 
Sedimenty 130 000 35 

Biota 4300 1,1 
Celkem (A) 143 000 39 

Otevřený oceán     
Ovzduší 790 0,21 

Mořská voda 230 000 61 
Sedimenty 110 0,03 

Biota 270 0,07 
Celkem (B) 131 000 61 

Celkové zatíţení (A+B) 374 000 100 
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Chemické a fyzikální metody zneškodňování 

 PCB lze také z prostředí zneškodnit pomocí fyzikálních a chemických metod, 

 ale jak uţ bylo dříve zmíněno, tyto metody jsou ekonomicky velmi náročné.  

Zde je výčet několika metod: 

Extrakce PCB probíhá za pouţití vhodných extrakčních činidel, př. Metanol, směs vody 

 a petroleje, trychlorethylen apod. Extrakcí lze odstranit aţ 96% PCB. 

Dvoustupňové spalování PCB s následnou vypírkou HCl. Spalování PCB je energeticky 

velmi náročné. Klasické spalování není vhodné, protoţe mohou vznikat dibenzofurany 

(PCDF) nebo polychlorované dibenzodioxiny (PCDD), které jsou toxičtější neţ samotné 

výchozí PCB. 

Bylo vyzkoušeno i několik metod likvidace pomocí hydrogenace. 

Termicko-katalytický rozklad PCB se uskutečňuje za přítomnosti kovového hliníku, 

hořčíku, titanu, nebo slitin těchto kovů. Proces probíhá v atmosféře inertního plynu při 

teplotách 450-650˚C  

Chemický rozklad PCB byl také ověřen. Vysoký úbytek PCB byl např. prokázán při 

reakci s elementární sírou za přítomnosti S2Cl2 při teplotě 330 ˚C [6]. 

Fotochemická destrukce molekul PCB probíhá za pomocí ultrafialové sloţky slunečního 

světla (nebo zářivky, laseru). Rychlost procesu závisí na okolním prostředí a je různá pro 

jednotlivé kongenery [7]. 

 V České republice existuje šest společností, které mohou odstraňovat nebo 

předupravovat odpady obsahující PCBs.  Patří mezi ně spalovna nebezpečných odpadů 

SPOVO v Ostravě. Odstraňují se zde transformátory, oleje, sedimenty, kabely, zeminy 

s PCBs [8]. 

 Další moţný způsob odstranění PCB z prostředí, kterým se budu blíţe zabývat 

v kapitole č. 4, je aplikace vhodných kultur mikroorganismů, které  jsou schopny za aerobních 

a anaerobních podmínek rozkládat PCB na méně toxické produkty (hydroxy- a ketoderiváty), 

nebo aţ na konečné látky jako CO2, Cl a H2O [4].  
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3. Charakteristika PCB 

 Polychlorované bifenyly patří do skupiny látek označovaných jako perzistentní 

organické polutanty, zkráceně POPs. POPs se vyznačují významnými negativními 

vlastnostmi, jako je toxicita, mají schopnost bioakumulalce, škodlivý vliv na člověka 

 a ţivotní prostředí. Můţe docházet i k dálkovému přenosu POPs [5]. 

 Polychlorované bifenyly jsou organické látky, u nichţ jsou atomy vodíku na 

bifenylovém skeletu nahrazeny v různé míře atomy chlóru. Počet atomu chloru se 

pohybuje mezi 1-10. Podle umístění chlorových atomů se rozlišuje celkem 209 polohových 

izomerů, tzv.kongenerů [2]. Kongenery se liší fyzikálními a chemickými vlastnostmi  

a toxicitou. Rozdíl spočívá ve stupni chlorace a umístnění atomu chloru na aromatickém 

jádře [9]. Na obrázku 1 můţeme vidět číslování a pojmenování molekuly PCB. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Historie PCB 

 V 30. -70. letech 20. století (v některých zemích i mnohem déle) byly PCB 

vyráběny v širokém měřítku po celém světě. Prodávaly se pod různými názvy- Asbestol, 

Askarel, Bakola, Delor, Delotherm, Dykanol, Hydelor, Chlorinol, Chlorphen, Pyranol, 

Saft-T-Kuhl nebo Sovol. PCB vyráběla v bývalém Československu firma Chemko 

Stráţské. Výroba probíhala v letech 1959- 84. Celkově se prodalo 21 482 tun výrobků na 

bázi PCBs, z toho se 46% exportovalo ( zejména do bývalého NDR), zbytek byl vyuţit 

v bývalém Československu. Vysoké vyuţití výrobků na bázi PCBs se odvozovalo od 

vlastností PCB, které vykazují výborné teplonosné vlastnosti, schopnost elektroizolace, 

malou vznětlivost a hořlavost [10].    

Obrázek 1: číslování a pojmenování atomů molekuly PCB  

(převzato a upraveno z [39]) 
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PCB se pouţívalo v uzavřených i otevřených systémech.  

Uzavřený systém: chladící kapaliny v transformátorech, dielektrické kapaliny v 

kondenzátorech, teplonosná media, ohnivzdorné a teplonosné antikorozní hydraulické 

kapaliny v důlních zařízeních a vakuových pumpách, mazadla.  

Otevřený systém:  plastifikátory na bázi PCB, bez uhlíkový kopírovací papír, lubrifikanty, 

tiskařské barvy, impregnační materiály, barvy, lepidla, vosky, aditiva do cementů a omítek, 

materiály na mazání odlévacích forem, materiály pouţívané pro výrobu odlučovačů 

prachu, těsnící kapaliny, inhibitory hoření, imerzní oleje, pesticidy, laminátovací činidla, 

těţké oleje, samolepící pásky anebo balící papír. 

 V 70. letech 20. století byla prokázána toxicita PCB i ve velmi malých 

koncentracích. Byla také ověřena schopnost PCB kumulovat se v tukových tkáních 

organismů, tudíţ nebezpečnost PCB je několikrát násobena. Po zjištění nebezpečnosti PCB 

bylo pouţití PCB v zemích OECD omezeno jen na uzavřené systémy.  V bývalém 

Československu, nehledě na nově zjištěné informace o PCB, výroba PCB vzrostla  

a dosáhla vrcholu kolem roku 1980. Teprve aţ po prokázání masivní kontaminace např. 

hovězího masa, mléka, másla a ryb byla výroba PCB ukončena v roce 1984  

i v Československu [10].   

3.2. Toxicita PCB 

 Toxicita PCBs závisí na chemické struktuře. Závisí na počtu atomu chloru na 

bifenylovém skeletu a na jejich vzájemné poloze. PCB často podléhají pomalým 

chemickým změnám, kdy vznikající látky jsou mnohdy daleko toxičtější neţ samotné 

PCB. Jedná se o malé mnoţství dimerů, trimerů a některé kyslíkaté sloučeniny. Mezi 

nejtoxičtější kongenery PCBs patří bifenyly se čtyřmi aţ šesti atomy chloru. Atomy chloru 

jsou substituované v poloze para (4- a 4„-), alespoň dva atomy chloru v poloze meta  

a ţádný atom chloru nesmí být v poloze ortho [11].   Tyto podmínky splňují 4 kongenery 

pod označením 77 (3,3„, 4,4„-tetrachlorbifenyl), 81 (3,4„, 4,5„-tetrachlorbifenyl),  

126 (3,3„, 4,4„, 5- pentachlorbifenyl) a 169 (3,3„, 4,4„, 5,5„-hexachlorbifenyl). Tyto 

kongenery se označují jako non-ortho kongenery. Spolu s mono-ortho kongenery  

(105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 189) tvoří skupinu nazývanou ,,dioxin- like PCBs„„, 

které vykazují toxické vlastnosti známé pro dioxyny. Na druhé straně je zde skupina 
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označována jako ,,non dioxin-like PCB„„, u nichţ se dioxinová toxicita neprojevuje. Do 

této skupiny se řadí 6 tzv. indikátorových kongeneru. Jsou to 28, 52, 101, 138, 153, 180. Je 

zde ještě sedmý (118), který bývá řazen k indikátorovým PCBs, ale ten však vykazuje 

dioxinovou aktivitu [9]. 

 Akutní otrava PCB je velmi vzácná. Byl však zaznamenán případ hromadné nízké 

akutní toxicity v Japonsku v roce 1968, kdy bylo postiţeno 15000 lidí. Akutní otrava se 

projevila únavou, zvracením, lehkou ţloutenkou a kolikou. V těţších případech se 

projevila bronchitida, astma, zápal plic, vyráţky, ztráta vlasů a silné bolesti hlavy. Příčinou 

otrav byla přítomnost PCB (Kaneclor 400) v rýţovém oleji v mnoţství 200mg/kg).  

 Častější je intoxikace při výrobě nebo zneškodňování odpadů. Otrava se projevuje 

koţními onemocněními (vyráţky, změny pigmentace kůţe, opuchliny), záněty spojivek, 

únavou, zvracením. 

 Chronická otrava je daleko závaţnější. Byla prokázána u experimentálních zvířat. 

Zvýšení toxicity vyvolávají stopy PCDF a PCDD. Projevy chronické otravy jsou 

onemocnění jater, poruchy krevního oběhu, únava, prodlouţení těhotenství,  

reprodukční problémy.  

 Karcinogenita spojená s PCB zatím nebyla v plném rozsahu prokázána. Je známá 

pouze souvislost například s rakovinou tlustého střeva. V roce 1978 mezinárodní agentura 

pro výzkum rakoviny doporučila, aby se s PCB zacházelo jako by byly karcinogenní 

a teratogenní. Doporučení bylo vydáno v důsledku zjištění mutanogenních účinků PCB na 

bakterie. Pokud PCB můţe zasáhnout do dědičnosti jednobuněčných organismů, jsou 

v ohroţení i lidské buňky [10]. 

3.3. Výskyt PCB v životním prostředí 

 PCB se mohou vyskytovat prakticky ve všech sloţkách ţivotního prostředí. 

Předmětem analytického sledování PCBs v ţivotním prostředí jsou dominantní kongenery 

PCB, které se vyskytovaly ve vyráběných směsích. V ČR se sleduje 7 indikátorových 

kongenerů: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.  
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 Do ţivotního prostředí se PCB můţe dostat například v důsledku poţárů a úniků 

z uzavřených systémů (kondenzátory, transformátory atd.), z úloţišť odpadů s obsahem 

PCB, z omítek a barev obsahujících PCB, spalováním odpadů obsahujících PCB [10]. 

 Do ovzduší se PCB dostávají jako páry, které jsou absorbovány na částečky 

hmoty (např. tuhé exhaláty, prach) [12]. 

 Z výzkumů hydrosféry se zjistilo, ţe voda patří mezi nejznečištěnější sloţky 

ţivotního prostředí polychlorovanými bifenyly. Ve vodním prostředí se PCB kumuluje 

v sedimentech, z důvodů nízké rozpustnosti PCB ve vodě. Rozpustnost klesá s rostoucím 

stupněm chlorace. V bahenních typech sedimentů s vyšším obsahem celkové organické 

hmoty je významně vyšší obsah PCB neţ v písčitých sedimentech. PCB se v anaerobních 

podmínkách dnových sedimentů rozkládají velmi pomalu, pozvolna s poločasy rozkladů  

v řádu roků. Probíhá zde biologická a fotochemická degradace. PCB se akumulují z vody  

a sedimentů do řas a planktonu a tím se dostávají do potravního řetězce. Ryby, které ţijí 

dlouho v kontaminovaných vodách PCB, v sobě tyto látky zkoncentrovaly aţ tisíckrát. 

Rozloţení PCB v tělech ryb není rovnoměrná. Hromadí se v hlavě, v tukových tkáních, 

centrální nervové soustavě a vnitřních orgánech. V krvi a v hladkých svalstvech 

 je koncentrace PCB daleko niţší. 

 V roce 1986 došlo ke kontaminaci vod řece Skalici, v důsledku úniku topného 

oleje (Delotherm DH) z obalovny ţivičné drti v Roţmitálu pod Tremšínem. Byl vydán 

zákaz konzumace ryb chycených v řece Skalici a v přehradní nádrţi Orlík na Vltavě.  

V roce 1987 byly PCB objeveny v mléce a mase krav z JZD Liblice na Mělnicku, 

v důsledku natření ţlabů a vnitřního vybavení kravína barvy obsahující PCB [10].    

Odpady musí být zabezpečeny a manipulace s nimi vyţaduje opatrnost, jinak můţe 

docházet k jejich úniku a transportu v atmosféře na velké vzdálenosti. Příkladem můţe být 

nález PCB v tělech ledních medvědů na Antarktidě [13]. 

 Degradace PCB v pedosféře probíhá velmi pomalu. Transport PCB z půdy do 

vyšších rostlin je nízký. Dokazuje to nepatrné mnoţství PCBs v biomase hospodářky 

důleţitých i planě rostoucích druhů rostlin. Četnost nálezů je ale velmi znepokojivá [14].  
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3.4. Mezinárodní úmluva zaměřená na eliminaci 12 POPs 

 Stockholmská úmluva se dotýká problematiky POPs. Je to mezinárodní úmluva, 

která zavazuje signatářské státy k eliminaci 12- ti nejvýznamnějších POPs. Úmluva byla 

podepsána 22.5 2001 ve Stockholmu ve Švédsku. Za Českou republiku ji ve Stockholmu 

podepsal 23.5 2001 ministr ţivotního prostředí Miloš Kuţvart. Parlament ČR ji ratifikoval 

5.2 2002. V platnost vstoupila 90dní po poslední ratifikaci (17. 2. 2004) 50. státem, 

 kterým byla Francie. Jako mezinárodní konvence vstoupila Stockholmská úmluva 

v platnost 17.5 2004.   Do 5.12 2008 úmluvu ratifikovalo 162 států Evropy. 

 Cílem Stockholmské úmluvy je chránit lidské zdraví a ţivotní prostředí před 

škodlivými vlivy POPs. Stockholmská úmluva se zaměřila na 12 POPs. Patří zde  

9 pesticidů: aldrin, DDT dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen, chlornan, mirex  

a toxafen, dále PCB, PCDD a PCDF. Do seznamu by měl ještě přibýt pesticid lindan anebo 

technické látky, které se souhrnně nazývají bromované zpomalovače hoření. Stockholmská 

úmluva zároveň popisuje proces, kterým lze seznam doplnit o další látky. 

 Stockholmská úmluva se zaměřuje na zdroje znečištění, konkrétní budovy, 

komíny a provozy, odkud unikají do ovzduší toxické látky. Úmluva finančně pomáhá 

ekonomicky slabším státům. Tuto finanční pomoc získala i Česká republika. 

 Mezi nejznečištěnější kraje v ČR patří moravskoslezský kraj. Ostrava je často 

označována jako ‚,hlavní město polychlorovaných bifenylů.„„Je zde enormní zátěţ 

způsobená dioxiny a PCB. V řece Odře pod Bohumínem jsou trvale měřeny vysoké 

koncentrace PCB. Mezi hlavní zdroje znečištění patří hutní průmysl, spalovna odpadů, 

laguny Ostramo, sklady PCB atd. [10]. 

3.5. Limity PCB v ČR 

Voda 

 Pro povrchovou vodu je v příloze č. 3 k nařízení vlády č.229/2007 Sb. stanoven 

limit pro přípustné znečištění povrchových vod PCB na 0,012ug/l. Platí pro 6 kongenerů 

PCB: 28, 52, 101, 138, 153 a 180 [15]. 

 Pro pitnou vodu stanovuje Směrnice Rady 2000/60 ES z 23.10 2000, 80/778EHS 

limit pro PCB 0,1mg/l [10]. 
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 K posouzení znečištění podzemní a minerální vody vydalo ministerstvo ţivotního 

prostředí Metodický pokyn Ministerstva Ţivotního prostředí (Věštník MŢP 3/1996). Znečištění 

se stanovuje se pro 7 indikátorových kongenerů PCB: 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180 [16]. 

Vzduch 

  V příloze č. 1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. je stanoven obecný emisní limit pro 

PCB, který říká, ţe při eventuálním výskytu emisí nesmí být překročena celková 

hmotnostní koncentrace těchto znečisťujících látek 0,2 mg TEQ/m
3
 po přepočtu na 

standardní stavové podmínky. Je nutno tyto látky eliminovat z emisí do vnějšího ovzduší 

v nejkratší moţné době [17]. 

Půda 

 Limitní hodnoty pro PCB obsaţené v zemědělských půdách se stanovuje ve 

vyhlášce č.13/1994. Limitní koncentrace PCB je 0,01mg/kg sušiny [18]. 

 K posouzení znečištění zemin vydalo MŢP Metodický pokyn MŢP (Věštník MŢP 

3/1996). Ve Věštníku jsou uvedena kritéria pro zeminy, které lze pouţívat i pro půdy podle 

vyuţití krajiny. Limity se stanovuje pro 7 indikátorových kongenerů PCB: 28, 52, 101, 

118, 138, 153, 180 [16]. 

Odpady 

 V příloze č. 6 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. jsou limity koncentrace PCB pro sumu  

6 indikátorových kongenerů PCB: 28, 52, 101, 138, 153, 180. Limitní koncentrace PCB se 

liší pro jednotlivé druhy odpadů: 

 Pro odpady, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin, je limitní 

koncentrace PCB 50 mg/kg sušiny 

 Pro odpady, které nemohou být vyuţívány v podzemních prostorách a na povrchu 

terénu, je limitní koncentrace PCB 0,2mg/kg sušiny 

 Pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S- inertní odpad,  

je limitní koncentrace PCB 10 mg/kg sušiny. 

 Pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S-ostatní odpad, 

je limitní koncentrace PCB 20mg/kg sušiny [19]. 
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Potraviny 

 Vyhláška č. 53/2002 Sb. stanovuje limity pro PCB v potravinách. Ministerstvo 

zdravotnictví stanovuje chemické poţadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů 

potravin a potravinových surovin, podmínky pouţití látek přídatných, pomocných 

a potravních doplňků. Limity se stanovují pro sumu kongenerů PCB: 28, 52, 101, 118, 138, 

153, 180. 

V příloze č. 2 vyhlášky č. 53/2002 Sb. můţeme najít zařazení potravin, které nejsou 

speciálně vyjmenovány, do skupin A a B 

V balených vodách je podle vyhlášky č. 275/2004 Sb. limit pro obsah PCB na 0,001μg/l. 

Stanovuje se pro sumu 7 kongenerů PCB: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. [20]. 

V následující tabulce je uveden přehled potravin a jejich limity. 

Tabulka 2 Přehled potravin a jejich limity pro PCB (převzato a upraveno z přílohy [20])     

potravina 
NPM 

mg.kg
-1 

PM 

mg.kg
-1

 (5/2)* 

SM 

mg.kg
-1 

mléko a mléčné 

výrobky 
0,1 Poz.2,3 - 0,05 Poz.2,3 

maso hovězí a masné 

výrobky 
0,2 Poz.2,3 - 0,15 Poz.2,3 

maso vepřové a 

masné výrobky 
0,2 Poz.2,3 - - 

játra hovězí - 0,7 Poz.2,3 - 

játra vepřová - 0,5 Poz.2,3 - 

lůj hovězí 0,7 Poz.2,3 - - 

sádlo vepřové 0,5 Poz.2,3 - - 

drůbeţ - 0,5 Poz.2,3 - 

drůbeţí maso a 

drůbeţí výrobky 
0,2 Poz.2,3 - - 

játra drůbeţí - 0,5 Poz.2,3 - 

vejce, vaječné 

výrobky 
0,2 Poz.2,3 - - 

ryby mořské * 1 Poz.3 - - 
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ryby mořské dravé * 3 Poz.3 - - 

ryby sladkovodní 

dravé * 
2 Poz.3 - - 

rybí výrobky 2 Poz.2,3 - - 

játra rybí (tresčí) 5 Poz.2,3 - - 

zvěřina * 2 Poz.3 - - 

zajíci * 1 Poz.3 - - 

potraviny obecně A * - 0,5 Poz.3 - 

potraviny obecně B * 2 Poz.3 - - 

Vysvětlivky: 

* na kg jedlého podílu (jinak na kg tuku) 

NPM- nejvyšší přípustné mnoţství (při překročení- potravina vyloučena z oběhu 

PM- podmínky pro naloţení s potravinou přesahující přípustné mnoţství, specifikováno ve vyhlášce č. 

53/2002 Sb. 

SM- speciální mnoţství,  limit pro potraviny určené pro zvláštní výţivu, při překročení limitu- nelze pouţít 

potravinu pro tento účel. 

Poznámka: 

1- Jedlý podíl 

2- Vztaţeno na tuk 

3- Hodnoty představují sumu kongenerů 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 

 

Ostatní limity 

 Příloha č. 1 vyhlášky č. 221/2004 Sb. stanovuje ,,Seznam nebezpečných látek  

a přípravků, jejichţ uvádění na trh je zakázáno„„. V bodě 1 jsou vyjmenovány 

polychlorované bifenyly a přípravky, které je obsahují v mnoţství vyšším neţ 0,005% 

hmot. (s výjimkou monochlorovaných a dechlorovaných bifenylů) 

 Příloha č. 2 této vyhlášky zákaz dále specifikuje. Výrobky, včetně pouţitých 

výrobků, které obsahují PCB, se nesmí uvádět na trh nebo do oběhu. Zařízení jako 

transformátory, odpory a cívky s uzavřeným systémem, kondenzátory s hmotností větší 

neţ 1 kg, ostatní kondenzátory (pokud PCB má obsah chloru menší neţ 43 % a obsah 

bifenylů s pěti a více atomy chloru v molekule je menší neţ 3,5 % nebo výše), tepelné 

výměníky s uzavřeným systémem a podzemní důlní zařízení, která obsahují PCB, 

 se mohou pouţívat do ukončení ţivotnosti těchto zařízení, nejpozději do konce roku 2010. 

Nesmí se však tato zařízení doplňovat těmito látkami. Látky musí, do doby vyřazení 

z provozu odpovídat technickým normám (ČSN EN 50 195 a ČSN EN 50 225). Zařízení 

musí být v dobrém provozním stavu a nesmí docházet k úniku jejich náplně [21].  
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4. Úvod do studia mikroorganismů 

 Mikrobiologie se zabývá studiem vlastností a činností mikroorganismů. 

Mikroorganismy nazýváme jednobuněčné nebo více buněčné organismy, které netvoří 

funkčně diferenciované tkáně nebo pletiva. Mikroorganismy mají malé rozměry těl 

v řádech μm. Název mikroorganismus je z řeckého slova mikros - malý. 

 Mikroorganismy jsou systematicky pojmenovány jako Protista, které se dělí na 

prokaryota a eukaryota. Rozdíl mezi prokaryotou a eukaryotou je v jádrech. Prokaryota 

nemá diferenciované jádro, zato eukaryota má pravé jádro oddělené od cytoplazmy 

jaderným obalem. Prokaryota se dále dělí na cyanobakterie (dříve sinice) a bakterie. 

Cyanobakterie ţijí ve vodních prostředích bohatých na dusíkaté sloučeniny. Slouţí jako 

potrava pro niţší ţivočichy a ryby. Některé cyanobakterie produkují toxické látky. 

 Bakterie patří mezi nejrozmanitější skupinu mikroorganismů. Bakteriální zástupci 

se mohou lišit nároky na výţivu, zdroje energie a vztahem ke kyslíku.  Blíţe se k tomuto 

tématu rozepíši v kapitole 4.3. 

 Mezi mikrobiální eukaryota patří řasy, houby (tj. kvasinky a plísně) a protozoa. 

Řasy jsou největším producentem kyslíku na světě. Řasy jsou jednobuněčné i více 

buněčné, pohyblivé i nepohyblivé mikroorganismy. Rostou velmi rychle a jejich zdroj 

obţivy je většinou anorganického původu. Vyuţívají světelné energie při syntéze svých těl 

z oxidu uhličitého a vodíku vody. Za tmy jsou schopné získávat energii oxidací 

organických sloučenin. 

 Houby jsou nepohyblivé jednobuněčné i více buněčné organismy. Jako zdroj jim 

slouţí organické sloučeniny. V oblasti mikroorganismů zde řadíme kvasinky a plísně.  

 Protozoa jsou nepohyblivé jednobuněčné organismy, které se pohybují pomocí 

bičíku. Ţijí v půdě a ve vodách. Jako zdroj energie jim slouţí organické sloučeniny. Tyto 

mikroorganismy mohou způsobovat různé nemoci člověka např. malárii a spavou nemoc [22]. 
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4.1.   Dělení mikroorganismů podle fyziologických vlastností 

Mikroorganismy se liší svými nároky na výţivu, kyslík a způsobem získávání energie. 

A) Dělení mikroorganismů podle nároků na výživu: 

1) Autotrofní mikroorganismy 

Autotrofním mikroorganismům k výţivě stačí pouze anorganické sloučeniny. 

Organické sloučeniny často inhibují jejich rozmnoţování. 

2) Heterotrofní mikroorganismy 

Heterotrofní mikroorganismy potřebují mít v ţivném prostředí jako zdroj uhlíku, 

energie a vodíku organické sloučeniny. Mezi mikroorganismy vyţivující se 

heterotrofně patří kvasinky, plísně a většina bakterií. Heterotrofní mikroorganismy se 

dále dělí na prototrofní, kterým stačí k výţivě jednoduché organické uhlíkaté 

sloučeniny (např. sacharidy, etanol, jednoduché organické kyseliny apod.) spolu 

s anorganickými solemi a auxotrofní, které kromě jednoduchých organických 

sloučenin a anorganických sloučenin vyţadují některé sloţité sloučeniny (např. 

vitamíny, aminokyseliny apod.) 

 

B) Dělení mikroorganismů podle nároků na kyslík: 

1) aerobní mikroorganismy 

Aerobní mikroorganismy mají vyvinutý pouze aerobní metabolismus, proto potřebují 

vzdušný kyslík. Mezi aeroby patří např. plísně, octové bakterie, některé hnilobné 

bakterie a některé kvasinky. 

2) anaerobní mikroorganismy 

Anaerobní mikroorganismy mají vyvinutý anaerobní metabolismus, proto nevyţadují 

volný kyslík. Vzdušný kyslík na ně můţe působit inhibičně, nebo dokonce toxicky. 

Patří zde např. sporotvorné bakterie rodu Clostridium. 

3) mikroaerofilní mikroorganismy 

Mezi mikroaerofilní mikroorganismy patří například skupina mléčných bakterií (rod 

Lactobacilus). Mají anaerobní metabolismus, avšak nízké koncentrace vzdušného 

kyslíku urychluje jejich mnoţení. 

4) fakultativně anaerobní mikroorganismy 

Mikroorganismy mohou růst v přítomnosti kyslíku i v jeho nepřítomnosti. Mají totiţ 

schopnost aerobního i anaerobního metabolismu. V aerobním prostředí se mnoţí 
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rychleji, protoţe za přítomnosti kyslíku metabolismus účinněji přeměňuje substrát na 

energii, která je poskytnuta pro růst buněk. 

C) Dělení mikroorganismů podle způsobu získávání energie: 

1) Fototrofní mikroorganismy 

Pro tyto mikroorganismy je zdrojem energie přeměna světelné energie v 

energii chemickou. Mikroorganismy potřebují k přeměně energií chlorofyl, podobně 

jako rostliny syntetizují buněčnou hmotu z anorganických ţivin a oxidu uhličitého, 

k jehoţ redukci slouţí různé sloučeniny, proto rozeznáváme dále:  

a) Fotoautotrofní mikroorganismy 

Vodík pro redukci CO2 je poskytován anorganickými sloučeninami. Pro cyanobakterie 

a řasy slouţí jako zdroj vodíku voda. Sirné fototrofná bakterie pouţívají jako zdroj 

vodíku pouze sirovodík nebo thiosíran. Řadí se zde dále zelené sirné bakterie 

 a purpurové sirné bakterie. 

b) Fotoheterotrofní mikroorganismy 

Těmto mikroorganismům slouţí jako zdroj vodíku (pro redukci CO2) a uhlíku 

organické sloučeniny. Řadí se zde nesirné purpurové bakterie (Rhodospirilaceae). 

2) Chemotrofní mikroorganismy 

Energii získávají oxidací chemických sloučenin. Rozdělují se na další 2 skupiny: 

a) Chemoautotrofní mikroorganismy 

Energii získávají pomocí oxidace anorganických sloučenin. Patří zde většinou aerobní 

autotrofní bakterie, např. bezbarvé sirné bakterie, vláknité sirné bakterie, nitrifikační 

bakterie, ţelezité bakterie a bakterie vyuţívající pouze methan a metanol. 

b) Chemoheterotrofní mikroorganismy 

Energii získávají oxidací organických sloučenin, jichţ pouţívají jako zdroj uhlíku, 

vodíku a i kyslíku k syntéze buněčné hmoty. Řadíme zde kvasinky, plísně a většinu 

bakterií. Chemoheterotrofní mikroorganismy jsou velmi důleţité v přírodě  

a v průmyslu. Jsou schopné rozloţit veškeré organické sloučeniny, které jsou 

ţivočišného nebo mikrobního původu, aţ na CO2, vodu a amoniak a vracet je zpět  

do koloběhu nutného k zachování ţivota na Zemi. Jejich činnost je ţádoucí ve vodách  

i v půdě. Ve vodním prostředí jsou zodpovědné za samočistící procesy a v půdě jejich 

činnost zvyšuje úrodnost [22]. 
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5. Odstraňování PCB pomocí mikroorganismů 

 Mikroorganismy schopné odstraňovat PCB jsou hojně zastoupeny v přírodě, 

avšak dokáţí degradovat jen niţší chlorované kongenery PCB. První zmínka o degradaci 

PCB pomocí mikroorganismů je z roku 1973, kdy byly popsány schopnosti dvou kmenů 

Achromobacter degradovat mono- a dechlorované bifenyly. 

 Odstraňování PCB pomocí mikroorganismů je jednou z moţností jak degradovat 

PCB z ekosystému. Mikrobiální degradace probíhá za pomoci selektovaných 

mikroorganismů rozkládající PCB za aerobních respektive anaerobních podmínek na méně 

hydrofobní produkty. Tudíţ je lze rozloţit aţ na konečné produkty CO2, Cl a H2O [4].    

 Rozdíl mezi aerobní a anaerobní degradací je ten, ţe při aerobní degradaci slouţí 

kyslík, jako akceptor elektronů a je přeměňován na vodu. Dochází k uvolnění energie, 

která můţe být vyuţita daným mikroorganismem při metabolických procesech. Získá se 

více energie neţli z anaerobních reakcí.  Skutečnost ale je, ţe řada důleţitých 

kontaminantů, včetně PCB nepodléhá aerobnímu rozkladu, nebo se aerobně rozkládá jen 

za přítomnosti jiného, neţádoucího nutrietu [23]. 

5.1. Postup při izolaci mikroorganismů 

 Limitující prvek pro izolaci mikroorganismů, které jsou schopné degradovat PCB, 

je uhlík. Nejprve se odebere silně kontaminovaný vzorek vody, půdy, nebo sedimentu 

z prostředí znečištěného PCB.  Inokulum se zředí a zaočkuje se do selektivního kapalného 

minerálního média. Jako jediný zdroj uhlíku zde slouţí bifenyl nebo 4- chlorbifenyl. 

Kultivace probíhá přibliţně týden při normální pokojové teplotě za nesterilních podmínek. 

Experiment se vícekrát opakuje s nově získaným inokulem, kvůli moţným kontaminujícím 

látkám [4].     

5.2. Aerobní biodegradace PCB 

 V dnešní době je izolováno mnoho bakterií, které jsou schopné metabolizovat 

bifenyl v PCB. Bakteriální kmeny, které oxidačně degradují PCBs, zahrnují gramnegativní 

rody jako Pseudomonas, Alcaligenes, Achromobacter, Burkholderia, Comamonas, 

Sphingomonas, Ralstonia a  Acinetobacter a grampozitivní rody jako Rhodococus, 

Corynebacterium a Bacillus [24].     
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 Bakterie vyuţívají bifenyl jako zdroj uhlíku a energie a metabolizují PCBs 

pomocí enzymů, které spotřebovávají bifenyl. Biodegradace klesá s rostoucím počtem 

chloru. PCB kongenery s chlory vázanými pouze na jednom bifenylovém aromatickém 

kruhu se degradují mnohem lépe neţ kongenery, které mají chlory vázané na obou kruzích 

bifenylu. Kongenery s pozici chloru 2,6- nebo 2,2„- (ortho poloha) jsou špatně 

degradovatelné. Záleţí na pouţitém bakteriálním kmenu.  

 Prokázalo se, ţe kmen pod označením LB 400 (Pseudomonas sp.) metabolizuje 

PCB 2,3- dioxygenázou a 3,4- dioxygenázou. Záleţí na postavení chloru v PCBs.  

LB 400 vykazuje větší degradační rozsah PCBs. Na druhé straně bakterie pod označením 

KF 707 (P.pseudoalcaligenes) degraduje PCBs jen 2,3- dioxygenázou, a tudíţ vykazuje 

menší degradační rozsah PCBs. Zkoumané bakteriální kmeny byly tedy kategorizovány do 

dvou skupin postavených na schopnosti degradovat 17 PCB kongenerů. Kmeny,  

které prokázaly schopnost degradovat širší rozsah kongenerů PCB, ale měly slabou aktivitu 

vůči double-para- substitovaných PCBs, byly označeny jako kmeny mající specifikující typ 

LB 400. Kmeny s mnohem menším degradačním rozsahem, ale silnou aktivitou vůči double-

para-substitovaných PCBs, byly označeny jako kmeny mající specifikující typ KF 707.  

 Byly izolovány i jiné bakteriální kmeny schopné degradovat PCBs,  

které vykazovaly originální schopnosti. Izolované bakteriální kmeny byly předběţně 

nazvány SK-3.  SK-3 jsou schopné růst na 2- chlorbifenylu, 3- chlorbifenylu,  

4- chlorbifenylu, chloracetátu a 4- chlorbenzoové kyselině. Jako jediný zdroj energie jim 

slouţí uhlík. Růst na 4- chlorbenzoové kyselině má za následek téměř stechiometrickou 

produkci chloridového iontu. Izolovány byly také kmeny schopné aerobního růstu na 

ortho-substituovaných dichlorbifenylech. Jako jediný zdroje energie jim opět slouţí uhlík. 

Během růstu na 2,2„-dichlorbifenylech a 2,4- dichlorbifenylech kmen SK-4 produkoval 

stechiometrické mnoţství 2- chlorbenzoátu a 4-chlorbenzoátu. 

 Bylo zjištěno, ţe gram- pozitivní Rhodococus přeměnil 45 částí z 62 hlavních 

vrcholů směsi PCBs z Kanecloru 200, 300. Kmen Rhodococu  vlastní přinejmenším 2 sady 

genů schopných degradovat PCB [25]. 

 Dr. Kimbary z Japonska vyvíjí kombinované technologie odstraňování PCB,  

které zahrnují fyzikální a chemické ošetření spojené s biodegradací. Ve svém experimentu 
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se zaměřil na degradaci Kanecloru pomocí systému dvou reaktorů. Jeden inokuloval 

bakteriemi Comamonas testosteroni TK102 a druhý bakteriemi Rhodococus opacus 

TSP203. Během devíti dnů bylo degradováno téměř 100% z 50g Kanecloru 1000 a 100% 

z 100g Kanecloru 500. Dioxiny, dibenzofurans a koplanární kongenery PCB byly 

odstraněny pomoci dechlorace UV a biodegradace [26]. 

 Houby, kvasinky a sinice, podobně jako savci, jsou známé pro svou schopnost 

metabolizovat nízké stupně chlorovaných bifenylů na mono- a dihydroxy sloučeniny. 

Houba Phanerochaete spp. Dokáţe degradovat kongenery PCB s různým počtem chloru 

umístěných v polohách ortho-, metha- a para-. Sietman a kolektiv referovali, ţe kvasinka 

Thichosoron mucoides a vláknitá houba Paecilomyces lilacinus degradují níţe chlorované 

bifenyly na chlorované laktony přes oxidační štěpení aromatického jádra PCB [25]. 

 Mechanismus bakteriální aerobní degradace bifenylu a PCB je následující: 

Nejdříve proběhne oxidace PCB 2,3- bifenyldioxygenázou směřující ke vzniku  

cis-dihydriolu. Cis-dyhydriol je následně oxidován dehydrogenázou na  2,3-dyhydroxy 

meziprodukt, který se oxiduje oxygenázou a následuje meta-štěpení hydroxylového kruhu 

a vzniká 2-hydroxy-6-oxo-6-(chloro)fenylhexa-2,4-dienová kyselina (HOPDA). HOPDA 

je dále štěpena za pomocí hydrolázy na chlorbenzoovou kyselinu a 2-hydroxy-penta-2,4- 

dienovou kyselinu [25]. Celý proces je znázorněn na obrázku č. 2 

Obrázek 2: Mechanismus aerobní degradace bakterií oxidující bifenyl (upraveno z [25]) 
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 V posledních 20-ti letech se výzkum snaţí vyuţít fytoremediačního potenciálu 

rostlin při odstraňování škodlivých polutantů z půdy. Většina pokusů byla provedena 

v rámci kontrolovaných laboratorních podmínkách, nikoli v terénu. Řada vědců se snaţí 

biodegradaci zefektivnit pouţitím moţnosti spolupráce rostlin a bakterií. Mezi zkoumané 

bakterie patří biodegradovatelné bakterie, bakterie usnadňující růst rostlin a bakterie 

podporující fytoremediaci [40]. Jin Juh Jou a kol. sledovali určitá znečištěná místa v jiţním 

Taiwanu. Cílem studie bylo potvrdit koncentrace dioxin- like PCBs v rostlinných tkáních 

z kontaminovaných půd. Výsledky analýzy odhalily zvláštnosti v rozloţení koncentrací 

znečišťujících látek v rostlinných pletivech. Pro výzkum bylo pouţito 10 druhů rostlinných 

tkání, včetně Boussonetia papyrifera a Murraya paniculata z lokalit v jiţní části ostrova, 

s různou úrovní kontaminace. Nejlepší výsledky fyto-sanace dosáhla rostlina Boussonetia 

papyrifera, která je nejčastější a nejrychleji rostoucí rostlina na Taiwanu [41]. 

5.3. Anaerobní biodegradace PCB 

 Od anaerobní dechlorace se očekává redukce toxicity PCB, která dále umoţní větší 

aerobní degradabilitu PCB. O mikrobiální dehalogenaci bylo poprvé zmíněno v souvislosti 

se sedimenty z řeky Hudson. Změny na PCBs byly poprvé demonstrovány v laboratoři 

pouţitím mikroorganismů z říčních a jezerních sedimentů [25]. V laboratorních pokusech 

s bakteriemi z řeky Hudson se zjistilo, ţe tyto bakterie jsou schopné anaerobně degradovat 

niţší chlorované kongenery PCBs. Nic nenapovídalo anaerobním dechloračním procesům a 

nebyly identifikovány ţádné metabolity. Za přítomnosti CO2 byl i sediment z řeky schopen 

dechlorace. V nepřítomnosti CO2 je selekce vedena ve prospěch těch mikroorganismů, které 

degradují PCB za vzniku CO2 anebo jiných nízkomolekulárních látek, které mohou 

mikroorganismy vyuţít jako elektronový akceptor [4]. 

 Ve studiích z roku 1988 Quenseho a kol. se zjistilo, ţe mikroorganismy, izolované 

ze sedimentu, jsou schopny odstranit 53% celkového chloru testovaných PCB za 16 týdnů. 

Hlavní produkty této dechlorace byly niţší chlorované bifenyly substituované v ortho 

poloze. Selektivní odstranění meta a para chloru potvrdilo procesy, které byly pozorovány 

v ţivotním prostředí. Aktivita mikroorganismů závisí na koncentraci PCB. Velmi důleţité 

je odstranění para chloru, protoţe mají nejvyšší toxicitu. [4]. 

 Wu a kol. prokázali dechloraci para a meta substituovaných kongenerů PCB 

v definovaném volně sedimentovaném mediu tzv. sediment free medium. 
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 Byly identifikovány mikroorganismy, které dechlorují PCBs s dvojitými bočními 

chlory. PCB dechlorátor, označovaný jako DF-1, redukčně dechloruje kongenery 

s dvojitými bočními chlory za přítomnosti mravenčanu nebo směsi plynu H2-CO2 (poměr 

80:20). Tracey a kol. určili 16S rDNA sekvence v souvislosti s bakterii Dehalococoide  

a Thermogales, které mají za následek dechloraci ortho substituovaných kongenerů PCB. 

Bedard a kol. objevili a charakterizovali anaerobní bakteriální kmeny ve volných 

sedimentech, které dokáţí dechlorovat Aroclor 1260. O něco později stejná skupina lidí 

demonstrovala, ţe Dehalococoides pochází z řeky Housatonic a dokáţe dechlorovat  

64 PCB kongenerů v Arocloru, které obsahují od 4-9 chloru ve vzorci PCB.   

Na obrázku č. 3 můţeme vidět dechloraci hlavního heptachloru v Arocloru 1260 [24]. 

  

Obrázek 3: Ukázka anaerobního mechanismu reduktivní dechlorace pomocí anaerobních mikroorganismů 

( upraveno z [24]) 
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Mikroorganismy, které urychlují redukující dechloraci PCBs, nebyly doposud 

izolovány z čistých kultur. Současné znalosti mikroorganismů zapojených do anaerobní 

přeměny PCB byly získávány z jiných molekulárních ekologických studií, které se týkají 

studia kultur bohatých na dechlorující schopnosti, nebo studia čistých kultur 

halorespirujících bakterií.  

 Denaturující gradientový gel elektrofosforézy (DGGE), zanalyzován z 16SrDNA 

genů, byl utilizován k identifikaci mikroorganismů v kulturách bohatých na schopnost 

kalalýzi ortho-dechlorace z 2,3, 5,6- TeCBp na 2,3,5- triCBp a 3,5- diCBp s acetátem jako 

elektronovým donorem. Jedna z predominantních skupin z DGGE gelu byla označena jako 

bakterie o-17, z důvodů vysoké závislosti na přítomnost PCB. Bakterie o-17 byla první 

identifikovaná bakterie, která anaerobně dechloruje PCB. Dokáţe dechlorovat 9 kongenerů 

PCB, které zahrnují i jednotlivé boční ortho-PCB chlory. Bakterii o-17 můţeme zařadit do 

široké skupiny kmene chloroflexi. Její 16SrDNA genové sekvence jsou z 90% totoţné 

dobře známou halorespirující bakterií Dehalococoides ethenogenes. Větev 196 bakterie 

D.enthenogenes dokáţe katalyzovat reduktivní dechloraci 2,3,4,5,6- PeCBp na  

2,3,4,6-/ 2,3,5,6- TeCBp a 2,4,6- TeCBp, zatímco uklizuje perchlorethen (PCE) jako svůj 

hlavní elektronový akceptor. Dehalococoides e. byl objeven v bohatých bakteriálních 

kulturách v mořských a říčních sedimentech s obsahem 2,3,4,5- TeCBp. Bakterie 

Dehalococoides e. je schopný reduktivní dechlorace PCB odstraněním bočních meta a para 

chloru. DGGE byl také vyuţit k objevení PCB dechlorujících organismů ve vysoce 

bohatých kulturách schopných para- dechlorace bočních chlorů z 2,3,4,5- TeCBp.  

Skupina mikroorganismů spojená s přítomností 2,3,4,5- TeCBp byla selektována  

a označena jako DF-1. DF-1 má 89% podobnost k bakteriím o-17 a D.enthenogenes. 

Z analýzy bakteriálních kultur, které jsou schopné meta a para dechlorace PCB, 

 se ukázalo, ţe tyto procesy probíhají za přítomnosti 9 kmenů Clostridie. Nebylo ale nikdy 

dokázáno, ţe tyto kmeny Clostridie jsou odpovědné za dechloraci.  Zjistilo se však, ţe 

Clostridie, která je sporulující, můţe mít za následek přeţití PCB dechlorující aktivity po 

pasterizaci.  Okeke a kol v roce 2001 prokázali, ţe některé rody Clostridie mají enzymy,  

které katalyzují dechloraci PCE [24]. 
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  Narihiro a kol. Pouţili metodu polo- aerobní dávkovací kompostace s biostimulací 

bakteriemi Dehalococoides k odstranění polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD)  

a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF). Kompostovací reaktor byl naplněn dřevní 

štěpkou a byla přidána PCDD/Fs kontaminovaná zemina nebo popílek. Poté se rozběhl 

kompostovací provoz, kdy se za jeden den přidávalo 0,5kg odpadu. Během celkové doby 

provozu byly redukovány všechny PCDD/Fs. Přímé počítání buněk a respirační profilování 

chinonu ukázalo, ţe v komponovacím reaktoru predominovali bakterie rodu Actinobacteria 

(10
11

g
-1

). Populace Dehalococoides a jeho fylogeneticky příbuzný rod Chloroflexi byly 

zastoupeni v rozmezí 10
7
- 10

8
g

-1
. Výsledky dokazují, ţe polo-aerobní kompostovací postup 

s biostimulací bakteriemi Dehalococoides lze pouţít pro bioremediaci PCDD/Fs a případně 

jiných haloorganických sloučenin [38]. 

5.4. Výzkumy mikroorganismů odstraňující PCB v České republice 

 V Praze na pracovišti VŠCHT prováděli Komancová a kol. biodegradační 

experimenty s bakteriálním kmenem Pseudomonas putida, který byl izolován 

z kontaminovaných míst v České republice. Experimenty byly prováděny s jejich 

imobilizovanými buňkami (nosič SIRAN). Inokulum dávkovali do skleněných reaktorů 

s minerálním médiem, stopovými prvky a bifenylem jako zdrojem uhlíku a energie pro 

bakterie. Biodegradační činnosti bakterií byly podrobeny některé tri- a tetrachlorbifenyly 

patřící mezi hlavní sloţku průmyslové směsi PCB Delor 103. Potvrdilo se,  

ţe Pseudomonas putida atakuje obě bifenylová jádra pomocí 2,3- i 3,4 dioxygenázy  

a produktem biodegradace je 2,2„,5- trichlorbifenyl. Výsledky biodegradace vybraných 

tetrachlorbifenylů byli velmi úspěšné- kongener 2,2„,5,5„- tetrachlorbifenyl byl z 87% 

odstraněn a zbytek 2,2„,5,6„-tetrachlorbifenylu byl po třech týdnech jen 6%. Prokázala se 

tedy schopnost dehalogenovat PCB. Po eliminaci atomu chloru pak zřejmě následoval atak 

2,3- dioxygenázy. Zjistilo se, ţe obsah předpokládaného hlavního produktu degradace,  

2,5- dichlorbenzoové kyseliny, je překvapivě nízký. Zůstatek degradace činil po třech 

týdnech pouhých 25%. Pseudomonas putida se zřejmě zařadí mezi nízké počty bakterií, 

které dokáţí degradovat jak PCB, tak chlorbenzoové kyseliny [27].  

 V roce 2002 proběhlo v Praze 12. Mezinárodní Biodeterionation  

and Biodegradation Symposium, které pořádala International Biodeterionation Society. 

Přednášel zde Prof. Laborda z Madridu, který referoval o aerobním bakteriálním kmeni 
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Janibacter sp. MS3-02 izolovaném z půd v blízkosti spalovny v Madridu. Tento kmen má 

schopnost degradovat více neţ 50% kongenerů PCB ze směsi Aroclor 1242. Bakterie se 

kultivují sedm dní v minerálním mediu, které obsahuje kvasničný extrakt, ale bez přídavku 

bifenylu. Bakterie za dvacet dnů inkubace degradovaly 50-100% hlavních kongenerů 

Arocloru1242. Kmen Janibacter sp. MS3-02 se jeví jako velice dobře vyuţitelný 

v průmyslových biodegradačních technologiích pro odstraňování PCB [26]. 

 Na izolaci vhodných bakteriálních kmenů z lokalit kontaminovaných PCB se 

zaměřili i Demnerová a kol. Vybrali dva kmeny na základě laboratorních experimentů. 

Vybrány byly gramnegativní bakterie Pseudomonas alcaligenes a Pseudomonas 

maltophilia. Po čtrnácti dnech kultivace dokáţí degradovat Delor 103 na zůstatek 20-25%. 

Tato směs dvou bakterií byla také pouţita pro odstranění Deloru 103 z podzemních vod. 

Výchozí koncentrace PCB byla během 45 dní odbourána na 20-25%. Odbourávání 

probíhalo ve dvoustupňovém poloprovozním experimentu, který v prvním stupni zahrnoval 

adsorpci PCB na nosič a dále následovala degradace PCB na zachyceném sorbentu[28].  

 V Ostravě v laboratořích Institutu environmentálního inţenýrství VŠB-TUO byly 

provedeny experimenty s vyuţitím bakterií Pseudomonas putida a Rhodococus sp. 

K dekontaminaci PCB, PAU a NEL. Tyto dva bakteriální kmeny byly získany z České 

sbírky mikroorganismů, která působí na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. 

 Směs dvou bakteriálních kultur Rhodococus sp. a Pseudomonas putida aplikoval 

Sezima a Kučerová na simulovaný vzorek vody kontaminované PCB a zároveň PAU a na 

reálný vzorek anaerobně stabilizovaného, nehygienizovaného, odvodněného čistírenského 

kalu z ÚČOV Ostrava, který byl rovněţ kontaminovaný PCB a PAU. Nejlepší výsledky 

degradace za jeden měsíc byly dosaţeny u vzorků čistírenských kalů, v nichţ PCB bylo 

degradováno aţ o 91% a PAU o 99%. V simulovaných vzorcích vody byla účinnost 

bakterií výrazně niţší (27% pro PCB a 40% pro PAU) [4]. 

 Lyčková a kol. pouţili stejné bakteriální kmeny (Rhodococus sp. a Pseudomonas 

putida) na vzorky sedimentů Černého potoka (Ostrava), které byly silně kontaminované 

širokou škálou polutantů. Celý laboratorní experiment probíhal čtyři týdny ve skleněných 

láhvích o objemu 1l se 100g zeminy, 100ml bakteriálního roztoku a 500ml ţivného media 

za průběţného provzdušňování. Výsledkem měsíčního louţení bakteriální kulturou 
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Rhodococus sp. bylo odstranění 50% PCB.  Degradace pomocí kultury Pseudomonas 

putida umoţnila 57%-ní odtranění PCB [29]. 

 Obdobný experiment prováděla Kučerová a kol. pro biodegradaci vzorků z lokality 

skládky odpadů Pozďátky z okresu Třebíče. Za čtyři týdny dosáhli velmi dobré výsledky 

v biodegradaci PAU (pseudomonas putida- odstraněno aţ 81% PAU, Rhodococus sp. -

odstraněno aţ 79% PAU). Biodegradace PCB nebyla příliš účinná. V obou případech pouţití 

bakteriálních kmenů se dosáhlo pouhých 14% degradace PCB [30]. 

 Testování biodegradačních schopnosti výše zmíněných dvou bakteriálních kmenů 

se věnoval Gondek a kol. Testy probíhaly na čtyřech vzorcích půd odebraných na různých 

místech v Pekingu a na vzorku sedimentu z ostravské lokality Černý příkop. Dvoulitrové 

kádinky slouţili jako bioreaktor a akvarijní kompresory zajišťovali aerobní podmínky. 

Ţiviny byly dodány ve formě nutričních roztoků. Pro Pseudomonas putida bylo pouţito 

kultivační medium M1 a pro Rhodococus sp kultivační medium M96 [31]. Sloţení obou 

médií je uvedeno v tabulce 2.  

Tabulka 3: Složení kultivačních médií M1 a M96 [31]. 

Tekuté medium M1 

Beef extract Broth 10g 

Pepton 10g 

NaCl 5g 

destilovaná voda 1000ml 

pH faktor upraven 0,2M NaOH z 6,5 na 7,2 

  

Tekuté medium M96 (Mineral medium with Vitamins) 

Na2HPO4 2,44g 

KH2PO4 1,52g 

(NH4)2SO4 0,5g 

MgSO4.7H2O 0,2g 

CaCl2. 2H2O 0,05g 

trace element solution 10ml 

vitamin solution 2,5ml 

destilovaná voda 1000ml 

pH faktor upraven na 6,9   

Sterilizace v autoklávu při 115˚C po dobu 15min   
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Celý experiment trval 28dní. Účinnost biodegradace se stanovila po týdnu a pak po 28 

dnech. Analýzami sedimentů z Černého příkopu se zjistila převaha kongenerů PCB 180 a 

PCB 153. Zaujímají téměř dvě třetiny stanovovaných kongenerů PCB.  Na obrázku č. 4 

můţeme vidět grafické znázornění procentuálního zastoupení všech kongenerů PCB. Na 

výskyt a mnoţství kongenerů PCB můţe mít velký vliv přítomnost chemického průmyslu 

v okolí. Účinnost odstranění jednotlivých kongenerů PCB jednotlivými bakteriálními 

kmeny je znázorněna na obrázcích grafů  č. 5 a č. 6 

 

 

Obrázek 4: Procentuální zastoupení kongenerů PCB v sedimentech Černého příkopu [31]. 
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Obrázek 5: Srovnání účinnosti biodegradace kongenerů PCB  

bakteriemi Pseudomonas putida za 1týden a 28dní [31]. 

 

.  

 

Obrázek 6: Srovnání účinnosti biodegradace kongenerů PCB 

bakteriemi Rhodococus sp. za 1týden a 28dní [31]. 
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 Na obrázku č. 5 je vidět, ţe biodegradace kongenerů PCB 118  

a PCB 153 bakteriemi Pseudomonas putida je niţší. U biodegradace bakteriemi 

Rhodococus sp. (obrázek 6) je míra degradace kongenerů PCB 118 a PCB 180 také niţší. 

Tato niţší míra můţe být způsobena vyšším stupněm chlorace a polohou atomu chloru. 

Niţší chlorované kongenery byly degradovány daleko intenzivněji neţ výše chlorované. 

Výjimka je kongener PCB 138 s 6- ti atomy chloru v molekule. Tento kongener byl 

degradován ve větší míře neţ kongenery PCB 101 a 118 s 5- ti substituenty chloru. 

 Ostatní čtyři vzorky, které byly podrobeny experimentu, pocházeli většinou 

z blízkosti frekventovaných cest v pekingské čtvrti Haidan Distrikt. Největší zastoupení 

mezi kongenery PCB měl kongener 153. Sloţení všech vzorků je znázorněno v tabulce  

č. 3. V tabulce č. 4 je znázorněna účinnost biodegradace PCB bakteriemi Pseudomonas 

putida a Rhodococus sp. Z tabulky je patrné, ţe Pseudomonas putida byla při biodegradaci 

úspěšnější neţ Rhodococus sp. v sedimentech Černého příkopu a pekingských vzorků  

č. 1 a č. 4. Tyto výsledky byly ovlivněny vyšším podílem kongenerů PCB 118 a 180,  

které bakterie Rhodococus sp. degraduje ve velmi omezeném mnoţství (méně neţ 20%). 

Bakterie Pseudomonas putida je při rozkladu těchto kongenerů úspěšnější (kolem 30%  

u PCB 118 a 40% u PCB 180) [31]. 

Tabulka 4: Zastoupení jednotlivých kongenerů PCB ve vzorcích odebraných z Černého příkopu a Pekingu [31]. 

vzorek PCB 28 PCB 52 
PCB 

101 

PCB 

118 

PCB 

138 

PCB 

153 

PCB 

180 

Černý příkop 6% 8% 6% 10% 5% 21% 45% 

Pekingský 

vzorek 1 
10% 10% 10% 14% 19% 27% 10% 

Pekingský 

vzorek 2 
13% 13% 13% 14% 13% 20% 13% 

Pekingský 

vzorek 3 
11% 18% 11% 11% 19% 20% 11% 

Pekingský 

vzorek 4 
1% 1% 14% 22% 4% 32% 26% 
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Tabulka 5: Účinnost biodegradace PCB bakteriemi Pseudomonas putida a Rhodococus sp. [31]. 

 

 Při odstraňování PCB byly také pouţity i biodegradační schopnosti rostlin.  

Při laboratorních fytoremediačních pokusech jsou pouţívány pěstované rostlinné tkáňové 

kultury mající kratší generační dobu, velký nárůst biomasy a rostou bez závislosti na 

počasí za definovaných podmínek [28]. 

 Demnerová a kol. prováděli experimenty na kulturách rostlinných buněk 

odvozených od druhu Solanum aviculare (lilek ptačí), Armoracia rusticana (křen selský), 

Solanum nigrum (lilek černý). Delor 103, komerční směs PCB, byl pouţit jako modelová 

sloučenina. Kultury rostlin byly 14-20dní kultivovány submerzně s 50-100ppm Deloru 

103. Nejlepší výsledky byly dosaţeny s diferenciovanými kulturami druhu  

Solanum nigrum (SNT-2) vykazující průměrnou přeměnu PCB aţ 40-60%. U kultury 

Armoracia rusticana (K54) byla také zjištěna vysoká míra degradace PCB aţ 30-40%. 

Výzkumy se zjistilo, ţe rostliny nemohou vyuţívat PCB jako zdroj uhlíku. K účinné 

přeměně dochází v přítomnosti jiné látky obsahující uhlík např. sacharózy. Bifenyl, který 

vyuţívají bakterie, je pro rostlinné buňky toxický a sniţuje jejich schopnost metabolizovat 

PCB. Po 30- ti dnech sledování experimentu, se zjistilo, ţe rostlinné buňky dokázaly 

přeměnit 60% PCB, který byl přítomný v Deloru 103. Nejvýraznější pokles koncentrace 

PCB byl zaznamenán v prvních deseti dnech [28]. 

5.5. Zvyšování biodegradační účinností mikroorganismů  

5.5.1. Přidání látek zvyšujících účinnost biodegradace 

 Přidáním induktorů degradace (bifenyly) nebo strukturních analogů (flavonoidy, 

fenolické látky, terpeny) zvýší účinnost biodegradace. Jiţ dlouhou dobu je známo, ţe 

bifenyl indukuje expresi degradačních bhp genů dioxygenáz, proto se bifenyl přidává do 

růstového media pro podporu biodegradace [32]. Geny bhp kódují multikomponentní 

  PCB 

vzorek P.putida Rhodococus sp. 

Černý příkop 45% 27% 

Pekinský vzorek 1 50% 43% 

Pekinský vzorek 2 37% 43% 

Pekinský vzorek 3 38% 45% 

Pekinský vzorek 4 50% 45% 
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dioxygenázový enzymový systém katalyzující první krok degradace (z byfenylu na bifeny-

dihydrodiol) [35]. Přímá aplikace bifenylu na kontaminované plochy však limitují jeho 

toxické vlastnosti. Z tohoto důvodu se hledají jiné moţnosti pro podporu biodegradace. 

Některé rostlinné flavonoidy indukují metabolismus PCB ve stejném rozsahu jako bifenyl.  

 Vyuţití terpenů je relativně nová záleţitost. Některé studie uvádějí,  

ţe rostlinné materiály známé vysokým obsahem terpenů (eukalyptové a břečťanové listí, 

borovicové jehličí, pomerančové slupky) indukují téměř úplné vymizení PCB ve vzorcích 

půd v laboratorních podmínkách. Terpeny byly při degradaci směsi Aroclor 1242 účinnější 

neţ bifenyl. Z toho vyplívá, ţe terpeny jsou přirozený substrát pro mikroorganismy 

uklizující bifenyl. Byla dokázána indukce metabolismu PCB v případě karvonu, chemické 

sloučeniny izolované z máty (Mentha spicata) v přítomnosti bakterií Arthrobacter sp. 

Potvrdilo se také, ţe aromatický charakter sloučeniny není nutnou podmínkou indukce 

biodegradace PCB, např. izopren, necyklická, nearomatická sloučenina, byla z hlediska 

indukční aktivity úspěšná 

 Dercová a kol. prováděli experiment, v němţ pro podporu biodegradace směsi 

Delor 103 bakteriemi Pseudomonas stutzeri byly pouţity terpeny (karvon  

a limonen). Jako zdroj uhlíku pouţili uhlíkaté zdroje bifenylu, glukózy, glycerolu  

a xylózy. Výsledky, získané pro biodegradaci PCB v přítomnosti xylózy jako zdroje uhlíku 

a karvonu jako moţného induktoru, byly pozoruhodné. Bez přídavku karvonu byly ze 

systému odbouráno 7-37% jednotlivých kongenerů PCB a s přídavkem karvonu 30-70%. 

Xylóza na rozdíl od bifenylu není toxická, zato patří mezi hůře uklizované zdroje uhlíku za 

aerobních i anaerobních podmínek. Bakterie Pseudomonas stutzeri se jeví jako 

perspektivní pro bioremediaci půd kontaminovaných PCB. Dokáţe za aerobních podmínek 

uklizovat xylózu jako zdroj uhlíku při zachování biodegradačního potenciálu vůči PCB [32]. 

5.5.2. Imobilizace mikrobiálních buněk 

 Pro mnohé bakteriální druhy je imobilizace přirozenou formou existence, 

protoţe napodobuje přirozené biofirmy mikroorganismů ve vodním prostředí (např. na 

kamenech, nebo na spadlém dřevě). Imobilizace vytváří mikroklima, které má stabilnější  

a lépe definované podmínky pro růst. Touto technologií se zvyšuje koncentrace buněk 

v reaktoru, zvyšuje se odolnost mikroorganismů vůči účinku některých toxických látek, 

ovlivňuje se jejich rozmístění v prostoru a umoţňuje se snadné oddělení buněk po skončení 
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procesu. Imobilizace se provádí tak, ţe se zachytí nebo zakotví buňky na povrchu 

(biofilmy) nebo uvnitř (enkapsulace) vhodných nosičů, případně jejich stabilizace  

a převedení na buněčné agregáty s lepšími sedimentačními vlastnostmi (např. pomocí 

flokulačních činidel).  Vystavení mikrobiální populace dlouhodobému stresu (např. vysoké 

koncentraci toxických látek, nedostatku ţivin) nebo skokové změně fyziologických faktorů 

prostředí (např. změně pH, osmotického tlaku, kvalitativnímu a kvantitativnímu zastoupení 

základních nutrietů, teplota) způsobí stimulaci tvorby stabilizovaných biofilmů [33]. 

 Často se jako nosič pouţívá polymerní materiál přírodního i syntetického původu 

(alginát, ţelatina) nebo také ve vodě nerozpustný materiál (pórovité sklo, písek apod.).  

Při biodegradaci PCB např. Palatý a kol. pouţili jako nosič hnědouhelnou škváru. 

Hnědouhelná škvára má mnoho dobrých vlastností, má silikátovou porézní strukturu, 

obsahuje uhlíkový nedopal, má určitou neutralizační kapacitu a můţe obsahovat mnohé 

prvky, které mohou působit katalyticky (ţelezo, mangan, stopové prvky) nebo jako zdroj 

ţivin při biochemických pochodech (fosfor, vápník, hořčík). V pórech škváry můţe vznikat 

i anaerobní prostředí, kde můţe docházet k redukci některých látek. Při pokusech byl pro 

adaptaci mikroorganismů pouţit místo bifenylu jeho derivát 4,4„- diaminobifenyl 

(benzidin). Jako zkušení zařízení slouţila skleněná kolona, která měla světlost 5,5sm, 

délku náplně 115cm o objemu 2,73dm
3
 škváry, která byla vytříděná na velikost zrn  

2-7mm. Roztok Deloru 103 rozpuštěný ve vodovodní vodě byl pouţit jako modelový 

vzorek PCB. Skrápění vzorku bylo zajištěno nádobkou s připouštěným vzduchem.  

Později byla do roztoku přidána voda, která byla kontaminovaná PCB a chlorovanými 

etyleny ze ZEZ Silko Ţamperk v poměru 1:1 nasycenému roztoku Deloru 103.  

Experiment ukázal, ţe tato metoda pomocí hnědouhelného škváru jako nosiče má vysokou 

účinnost, při vhodných podmínkách nad 99%. Metoda se dá pouţít v kombinaci s extrakcí 

vhodných roztoků tenzidů i pro dekontaminaci zemin [34]. 

5.5.3. Geneticky modifikované organismy 

 Geneticky modifikované organismy (GMO) jsou organismy s pozměněnou 

genetickou výbavou za účelem zvýšení a zlepšení biologických degradačních schopností. 

Málokterý organismus má enzymatický aparát pro všechny procesy, které degradují sloţité 

organické látky v několika navazujících krocích. Biodegradace se tak musí zúčastnit 

několik organismů. GMO, kde v jedné buňce probíhá celý katabolický proces, jsou 
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v mnoha směrech výhodnější neţ nemodifikované organismy, kde mezi jednotlivými 

buňkami musí být přenášeny intermediáty metabolické dráhy, coţ vede ke sníţení aktivity. 

Výzkum vyţaduje, aby GMO byly schopny přeţít v reálných ţivotních podmínkách a aby 

látka, která je odstraňována byla volně přístupná jejich působení. 

 Při biodegradaci PCB byly prováděny aplikace GMO pouze pro aerobní část 

degradační dráhy tzn. Pro níţe chlorované kongenery PCB. Pouţití GMO při dehalogenaci 

výše chlorovaných kongenerů za anaerobních podmínek je hůře přístupná. Degradace PCB 

za aerobních podmínek se realizuje dvěma metabolickými dráhami. Přeměna příslušného 

kongeneru PCB na odpovídající chlorbenzoátu se odehrává v horní dráze. V dolní dráze 

podléhá vzniklý chlorbenzoátu mineralizaci. Mikroorganismy schopné degradovat PCB 

mají pouze enzymy pro horní metabolickou dráhu, a tak biodegradace mnohdy končí u 

chlorbenzoátu. Geny, které kódují oxygenázový enzymatický aparát horní metabolické 

dráhy se označují jako bhp geny. Geneticky modifikované bakterie rodu Pseudomonas 

putida F1, které degradují toluen, byly po vnesení klastru genů bhp schopny růst na bifenylu. 

 Kmen Comamonas testosteroni VP44 metabolizující PCB byl geneticky 

pozměněn vnesením genů z bakterie Pseudomonas aeruginosa 142, která kóduje ortho- 

dechloraci a genů z bakterie Arthrobacter globiformis KZT1, která kóduje para- 

dechloraci. Nyní je geneticky pozměněná bakterie Comamonas testosteroni VP44 schopná 

provést dechloraci a kompletní mineralizaci ortho- a para- substituovaných 

monochlorbifenylů [35].  

 V Mikrobiologickém ústavu AV ČR se podařilo experimentálně přenést plazmid 

nesoucí clc geny, které kódují ortho- štěpení chlorkatecholů do buněk kmene Pseudomonas 

fluorescens S12, který vlastní geny pro meta- štěpení horní bifenylové dráhy. Vzniklý 

hybridní kmen byl schopný po vnesení do půdy efektivně degradovat PCB [36].  

 Podařilo se také vytvořit geneticky modifikované rostliny vnesením do 

rostlinného genomu gen z PCB degradující bakterie Agrobacterium tumefaciens. Vybrán 

byl gen bphC, který umoţňuje otevření aromatického kruhu bifenylového jádra [37]. 
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6. Závěr 

 Stále se zvyšující lidská úroveň a aktivita s sebou přináší riziko váţných 

ekologických problémů, které trápí naše i příští generace.  V minulosti se polychlorované 

bifenyly vyráběly a pouţívaly v obrovské míře. Směsi PCB mají vysokou chemickou a 

termickou stabilitu, jsou nehořlavé a mají výbornou dielektrickou kvalitu. Pro tyto 

vlastnosti sahala jejich výroba skoro do všech odvětví průmyslu. V průběhu časů se 

ukázalo, ţe PCB jsou toxické látky, které negativně působí na ţivotní prostředí a mohou 

být i karcinogenní. V současnosti je výroba PCB a výrobků s obsahem PCB zakázaná.  

 PCB kontaminují snad všechny sféry ţivotního prostředí a se svou schopností 

bioakumulalce se stávají obtíţně degradovatelnými polutanty. V dnešní době je 

vynaloţeno obrovské úsilí k nalezení vhodných cest k odstranění PCB z ţivotního 

prostředí. Vedle náročných a drahých fyzikálně chemických metod se nyní přiklání 

k moţnosti vyuţití biodegradačních účinků mikroorganismů. 

 Při mnohých experimentálních pokusech se prokázala schopnost mnohých druhů 

bakterií, sinic, hub i rostlin metabolizovat PCB. Byly rozpoznány reakční mechanismy, 

enzymy řídící biodegradační pochody a také i geny kódující tyto enzymy. Z těchto 

poznatků vychází další výzkumy na zvýšení biodegradačních účinku mikroorganismů. 

Výzkumy se zabývají imobilizací bakteriálních buněk, přidáváním určitých látek, nebo 

také modifikací genů. 

 Výhodou biodegradace je relativní jednoduchost a finanční nenáročnost. 

Biotechnologická degradace patří k ekologickým a nejpřirozenějším mechanismům 

odstranění PCB z ţivotního prostředí, poněvadţ metabolické procesy mikroorganismů jsou 

součástí uzavřeného koloběhu uhlíku v přírodě. V České republice, v ,,ráji„„ těţkého 

průmyslu, má biodegradační sanace velkou perspektivu. 

 Nevýhodou biodegradace, ve srovnání s fyzikálně chemickými metodami, je její 

pomalost. Při vysokém stupni kontaminace je biodegradační doba i několik let. Pro větší 

biodegradační účinnost je někdy potřeba pouţít více druhů bakterií, které ale mají rozdílné 

nároky na přísun ţivin, kyslíku, teploty, a pH prostředí. Vytvoření vhodných podmínek je 

proto velmi sloţité.  Uvědomme si, ţe PCB a jiné POPs jsou nebezpečné látky a je třeba 

nejdříve zamezit a sníţit jejich produkci a pak následně se zabývat jejich odstraněním. 
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