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Summary 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) belong 

to the group of persistent organic polutants. These compounds are considered to be one 

of the most serious environmental contaminants. They tend to accumulate in bodies 

of living organisms and in environment owing to their lipophylic property and high 

stability. Some of them have toxic or cancerogenic effect. My thesis aims at bringing 

a characteristics of PAHs and PCBs properties and their main pathways of biodegradation 

description. The main part of the thesis contains an overview of research results 

in bioremediation technologies and laboatory experiments using biodegradative potential 

of different bacterial, fungal and plant strains. 

 

Keywords: Biodegradation, bioremediation, polychlorinated biphenyls, polycyclic 

aromatic hydrocarbons. 

 

Anotace 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) i polychlorované bifenyly (PCB) patří 

do skupiny perzistentních organických polutantů a jsou považovány za jedny 

z nejzávažnějších kontaminantů životního prostředí. Díky lipofilnímu charakteru a  vysoké 

stabilitě se kumulují v živých organismech a ve všech složkách životního prostředí, některé 

z nich jsou toxické či karcinogenní. Cílem práce je přinést charakteristiku vlastností 

a biologických degradačních drah PAU a PCB. Stěžejní část práce tvoří přehled 

dosažených výsledků využití biodegradačního potenciálu některých druhů bakterií, hub 

a rostlin v bioremediačních technologiích a laboratorních experimentech. 

 

Klí čová slova: Biodegradace, bioremediace, polychlorované bifenyly, polycyklické 

aromatické uhlovodíky. 
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1 ÚVOD 
 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) i polychlorované bifenyly (PCB) jsou 

řazeny do skupiny tzv. perzistentních organických polutantů (POPs), tj. látek mimořádně 

odolných vůči působení fyzikálních, chemických i biologických faktorů. Díky vysoké 

stabilitě jsou schopny dlouhodobě přežívat a kolovat všemi složkami životního prostředí. 

Navíc, v souvislosti s lipofilní povahou, je pro ně typická tendence kumulovat se 

v ekosystémech a mnohé z nich mají výrazně negativní vliv na člověka i ostatní živé 

organismy. 

 PCB nalezly díky své stabilitě široké uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu a byly 

po desetiletí v obrovských kvantech vyráběny v mnoha zemích světa. Celková světová 

produkce PCB se odhaduje nejméně na 1,2 milionu tun [40] a přestože již byla jejich 

výroba zastavena, jsou neustále považovány za významné globální kontaminanty životního 

prostředí. 

 Na rozdíl od PCB, které byly člověkem cíleně vyráběny a využívány, představují 

PAU látky převážně neúmyslně emitované do životního prostředí jako vedlejší produkt 

nejrůznějších liských aktivit (výroba tepelné a elektrické energie, petrochemický 

a metalurgický průmysl, doprava aj.). Se zvyšující se životní úrovní tedy nutně roste 

i produkce těchto látek. 

 Vysoká míra znečištění životního prostředí POPs a zejména jejich negativní 

působení na živé organismy si vyžádaly velkou pozornost v mnoha vyspělých zemích 

světa. Kromě důsledného monitoringu jsou především hledány cesty účinné 

dekontaminace. Vedle finančně i technologicky náročné degradace fyzikálně-chemickými 

metodami se jako efektivní a šetrné řešení odstranění PAU i PCB ze životního prostředí 

nabízí využití mikroorganismů, zejména některých bakterií. 

 Tato práce si klade za cíl přinést ucelenou charakteristiku metabolických drah 

při aerobních i anaerobních podmínkách a zejména přehled dosažených výsledků využití 

biodegradační aktivity bakterií, hub a rostlin k odstranění PAU a PCB. 
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2 CHARAKTERISTIKA STUDOVANÝCH LÁTEK 

2.1 Polycyklické aromatické uhlovodíky 

 Jako polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou označovány sloučeniny 

tvořené dvěma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry s konjugovaným systémem 

dvojných vazeb. Podle typu uspořádání jader se dělí na lineární, angulární a klastrové (viz 

obr. 1). 

 

Obrázek 1: Typy uspořádání benzenových jader PAU: a) lineární (tetracen), b) angulární (chrysen), 
c) klastrové (pyren) 

 
 PAU byly v současné době detekovány ve všech složkách životního prostředí 

a díky svým rizikovým vlastnostem (karcinogenita, mutagenita, toxicita) představují 

nebezpečí pro člověka a ostatní žijící organismy. 

Vlastnosti 

 Fyzikální a chemické vlastnosti PAU se mění s molekulovou hmotností, s jejím 

růstem klesá rozpustnost ve vodě, vzrůstá bod tání i varu. Díky konjugaci v molekule 

vykazují polyaromáty výraznou absorpci v UV oblasti a schopnost fluorescence, čehož lze 

s úspěchem využít při detekci a stanovení PAU. 

 PAU jsou obecně reaktivnější než benzen. Jejich reaktivita je přímo závislá 

na počtu a uspořádání kondenzovaných jader, nejméně stabilní je lineární uspořádání, 

nejstabilnější jsou naopak PAU s angulárně uspořádanými benzenovými jádry. 

 Vedle nejtypičtějších elektrofilních substitucí se může uplatnit i radikálový 

mechanismus reakcí, a to zejména při vyšších teplotách. Pravděpodobnost vstupu PAU 

do adičních reakcí roste se zvyšujícím se počtem jader. 
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 Mezi nejvýznamnější parametry prostředí ovlivňující reaktivitu PAU patří světlo, 

teplota, přítomnost oxidačních činidel (kyslík, ozon apod.) a v neposlední řadě typ 

a velikost povrchu částic, na kterých mohou být PAU sorbovány [16], [18], [19], [38]. 

 PAU vykazují výraznou tendenci k bioakumulaci, řada z nich má prokazatelně 

karcinogenní účinky. Nejsilnějším dnes známým karcinogenem z této skupiny je 

dibenzo(a,l)pyren (obr. 3). Jeho účinnost je údajně deset až stokrát vyšší než účinnost 

benzo(a)pyrenu (obr. 2), který bývá nejčastěji stanovován jako indikátor kontaminace 

PAU. Mutagenita některých polyaromátů bývá vysvětlována interakcí mezi molekulami 

DNA a PAU [44]. Mutagenita stoupá se vzrůstajícím počtem kondenzovaných jader, 

nejvyšší mutagenitu vykazují uhlovodíky s pěti aromatickými kruhy. Byly rovněž popsány 

nepříznivé účinky polyaromátů na lymfatický systém, kůži a orgány krvetvorby. 

    

  Obrázek 2: Benzo(a)pyren   Obrázek 3: Dibenzo(a,l)pyren 

 

 Vlastnosti PAU výrazně ovlivňují substituce na aromatických kruzích. Nebezpečné 

jsou zejména nitroderiváty, které setrvávají v prostředí relativně dlouhou dobu a mnoho 

z nich působí jako přímé karcinogeny a mutageny. Předpokládá se, že nitroderiváty PAU 

jsou zodpovědné za 90 % celkové mutagenity výfukových plynů, nejvyšší mutagenitu 

vykazují dinitropyreny. 

 Stanovení účinku PAU na lidský organismus je složitým problémem, neboť tyto 

látky se v prostředí obvykle vyskytují ve složitých směsích, vázány na tuhé částice, 

a vzájemné interakce mezi složkami mohou ovlivňovat toxicitu [19]. 

Výskyt v prostředí 

 PAU jsou v dnešní době nedílnou součástí životního prostředí a mají svůj ustálený 

koloběh všemi jeho složkami. Jejich výskyt je úzce spjat s lidskou činností, největší 
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množství PAU vzniká při spalovacích procesech, ochlazováním kouřových plynů pak 

kondenzují na sazích a polétavém popílku a unikají do atmosféry. 

 Mezi hlavní antropogenní zdroje PAU se řadí procesy výroby elektrické a tepelné 

energie, spalování odpadů, spalování fosilních paliv ve vznětových a spalovacích 

motorech, domácí topeniště, koksárny, závody na pracování ropy a metalurgické závody. 

PAU se také uvolňují otěrem asfaltových vozovek a pneumatik, v nichž jsou použity jako 

plnivo saze. 

 PAU vznikají rovněž přírodními procesy, jako je vulkanická činnost, lesní a prérijní 

požáry či biosyntéza řasami, rostlinami a bakteriemi. Množství PAU z těchto zdrojů je 

však zanedbatelné v porovnání s produkcí antropogenní. 

 V ovzduší bylo identifikováno více než sto různých PAU. Jsou přednostně vázány 

na tuhé částice, ale menší množství se vyskytuje i ve formě plynu. Reaktivnější PAU 

podléhají za přítomnosti oxidantů fotochemickým přeměnám, které jsou intenzivnější 

v letním období díky příznivějším teplotním a světelným podmínkám. PAU mohou být 

transportovány na velké vzdálenosti, z atmosféry jsou odstraňovány suchou a mokrou 

atmosférickou depozicí, dostávají se tak do vody a půdy [18], [19]. 

 Ve vodním prostředí je díky své hydrofobní povaze většina PAU vázána 

na organické částečky. Bylo zjištěno, že u silně kontaminovaných vod lze až 95 % PAU 

odstranit pouhou filtrací [39]. Některé detergenty a přírodní složky vodního prostředí 

(např. huminové kyseliny) mohou rozpustnost polyaromátů zvyšovat. Určitý podíl PAU se 

z vody vypaří, zbývající část disperguje ve vodním sloupci, sedimentuje a koncentruje se 

ve vodní biotě. Mezi nejvýznamnější degradační procesy ve vodním prostředí patří 

fotooxidace (pomalejší než ve vzduchu, ale rychlejší než v sedimentech), chemická 

oxidace a biologická transformace za účasti bakterií či vyšších organismů. 

 Významnými faktory pro adsorpci v půdách a sedimentech je velikost částic (jíl 

a drobnozrnné částice na sebe váží 60-70 % celkového obsahu PAU) a množství 

organického materiálu (sorpce PAU roste se vzrůstajícím obsahem organické složky). 

Fyzikálně-chemické přeměny jsou limitovány nepřítomností slunečního záření a relativně 

malou koncentrací kyslíku, což vede k postupné kumulaci v sedimentech a osud PAU je 

určován především rychlostí biodegradace. 
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 Rostliny přijímají PAU z půdního roztoku kořenem, z atmosféry absorpcí listovou 

plochou. Rychlost příjmu závisí na druhu, koncentraci a molekulové hmotnosti PAU 

(nízkomolekulární jsou sorbovány snadněji), na typu a struktuře půdy, její teplotě, pH, 

obsahu vlhkosti, živin, organické složky a stavu půdní mikroflóry. Vysokou schopnost 

kumulace vykazují zejména rostliny s velkým podílem lipidické složky – jehličnany, 

mechy, lišejníky a trávy [18], [19]. 

 Do těla živočichů i člověka PAU vstupují inhalací, kontaktem s pokožkou 

a sliznicemi, zažívacím traktem. Terestrické organismy přijímají PAU především 

s potravou, u vodních organismů je hlavní cestou příjem z vody. Pro schopnost 

bioakumulace jsou využívány např. ústřice, mušle, dešťovky a různé druhy červů. Naproti 

tomu ryby dokáží PAU poměrně rychle metabolizovat. U člověka podle provedených 

studií připadá více než 90 % příjmu PAU na kontaminované potraviny [18], [19], [22]. 

Způsoby zneškodňování 

 Většina technologií pro odstraňování odpadů s vysokým obsahem PAU (spalování, 

termická separace, superkritická fluidní extrakce) se jeví jako technicky náročná 

a nákladná. Proto je věnována pozornost novým technologiím jako je vysokoteplotní 

vápenná solidifikace [4]. Možnosti biodegradace PAU budou rozebrány v následujících 

kapitolách. 

2.2 Polychlorované bifenyly 

 Polychlorované bifenyly (PCB) jsou organické sloučeniny vznikající z uhlovodíku 

bifenylu (obr. 4) nahrazením jednoho nebo více atomů vodíku atomy chloru. Počet atomů 

chloru v molekulách PCB se pohybuje mezi 1-10, podle různého umístění těchto atomů se 

rozlišuje celkem 209 různých polohových izomerů, tzv. kongenerů. 

3

4

3 4

2

6 5

4

32´ ´

´

´´  

Obrázek 4: Systém číslování atomů uhlíku v molekule bifenylu 

 
 Pro své vynikají fyzikální vlastnosti a vysokou stabilitu nalezly PCB široké 

uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích. V mnoha zemích světa se vyráběly jako 
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technické směsi pod různými názvy: Aroclor (USA, Japonsko), Kanechlor a Santotherm 

(Japonsko), Clophen (Německo), Pyralen a Phenclor (Francie), Fenclor a Apirolio (Itálie), 

Delor, Delotherm a Hydelor (bývalé Československo) [40]. Později byly prokázány 

negativní účinky těchto látek na živé organismy a jejich výroba zastavena. Paradoxně dříve 

tolik ceněné vlastnosti komplikují nyní snahy člověka o odstranění PCB ze životního 

prostředí a jejich následnou likvidaci. 

Vlastnosti 

 Vlastnosti PCB jsou přímo závislé na stupni chlorace. PCB mohou rovněž 

obsahovat různé příměsi (např. polychlorované dibenzofurany), jež výrazně ovlivní jejich 

vlastnosti nebo účinky na živé organismy [40]. 

 PCB jsou termostabilní, nehořlavé a nekorozivní látky, vykazují vysokou odolnost 

vůči kyselinám i zásadám, vůči oxidaci a redukci. Molekulová hmotnost leží v intervalu 

188-494 g/mol, bod varu 260-450 °C [16]. 

 Rozpustnost PCB ve vodě je velmi nízká a klesá s rostoucím počtem atomů chloru 

v molekule, může být výrazně ovlivněna přítomností ropných látek nebo detergentů [40]. 

 PCB se řadí mezi lipofilní látky schopné kumulovat se v tukových tkáních 

organismů. Karcinogenita PCB byla potvrzena u zvířat, u lidí se prozatím uvádí 

pravděpodobný, nikoliv však prokázaný účinek [40]. U profesionálně exponovaných osob 

byly pozorovány kožní projevy (chlorakne), snížení kapacity plic a dýchací potíže, rovněž 

poškození jater [15]. 

Výroba a použití 

 PCB se vyrábějí přímou chlorací bifenylu, při reakci vzniká směs jednotlivých PCB 

s různým obsahem chloru v molekule. 

 Průmyslovou výrobu PCB zahájila v roce 1929 americká firma Monsanto. 

Se zvyšující se poptávkou produkce PCB rychle vzrůstala až do doby, kdy byly prokázány 

jejich negativní zdravotní účinky. V USA byl vydán zákon na regulaci výroby a použití 

PCB již v roce 1976. 

 V ČSFR začal PCB jako první vyrábět n. p. Chemko Strážské v roce 1959 

pod názvy Delor, Hydelor a Delotherm. Dle směrnice Ministerstva zdravotnictví byla 



Jana Masníková: Biodegradace PAU a PCB

 

 
2009  7 

výroba v Chemku zastavena v roce 1984 a PCB zařazeny mezi podezřelé chemické 

karcinogeny. Distribuce nátěrových hmot s obsahem PCB byla u nás zastavena v roce 1986 

a v roce 1989 byla zakázána výroba ostatních produktů na bázi PCB. 

 Nejširší využití nalezly PCB v elektrotechnickém průmyslu jako dielektrické 

kapaliny v kondenzátorech a chladicí kapaliny transformátorů, dále se využívaly jako 

plastifikátory, média pro přenos tepla, jako náhražka vosků, přísada do barev, 

propisovacích papírů a inkoustů [16], [40]. 

Výskyt v prostředí 

 Odhaduje se, že dosavadní celosvětová produkce PCB činí asi 1200-2000 milionů 

kg a asi 20 % z tohoto množství se mohlo dostat do životního prostředí (některé odhady 

však hovoří o 30-50 % či dokonce o 70 %) [40]. 

 I když je dnes výroba PCB ve většině zemí zakázána, dostává se do životního 

prostředí značné množství těchto látek prostřednictvím nedokonalého spalování (zejména 

pevných paliv) a nedokonalého odprášení kouřových plynů [11]. 

 Díky vysoké stabilitě a odolnosti se PCB kumulují v jednotlivých složkách 

životního prostředí (viz tab. 1) a v živých organismech. Zatímco v roce 1930 byl obsah 

PCB v lidské krvi, plazmě a tucích téměř nulový, v současné době je udáváno v USA 

a Japonsku u běžné populace 2-51 ppb v krvi a 2-13 ppm v lidském tuku [15]. 

 

Tabulka 1: Globální distribuce PCB [16] 

 
Složka prostředí Celkové zatížení prostředí 
 [t] [%] 
Terestrické a pobřežní oblasti   
Ovzduší 500 0,13 
Říční a jezerní voda 3 500 0,94 
Mořská voda 2 400 0,64 
Půda 2 400 0,64 
Sedimenty 130 000 35,00 
Biota 4 300 1,1 
Celkem (A) 143 000 39,00 
Otevřený oceán   
Ovzduší 790 0,21 
Mořská voda 230 000 61,00 
Sedimenty 110 0,03 
Biota 270 0,07 
Celkem (B) 131 000 61,00 
Celkové zatížení (A+B) 374 000 100,00 
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Způsoby zneškodňování 

 PCB lze z prostředí odstraňovat extrakcí za použití vhodných extrakčních činidel, 

např. methanolu, směsi vody a petroleje, trichlorethylenu apod. Touto metodou lze 

odstranit až 96 % PCB. 

 Při klasickém spalování mohou vznikat polychlorované dibenzofurany (PCDF) 

nebo polychlorované dibenzodioxiny (PCDD), které jsou toxičtější než výchozí PCB. 

Proto se nejčastěji využívá dvoustupňového spalování PCB s následnou vypírkou HCl. 

 Spalování PCB je energeticky náročné, proto bylo vyzkoušeno několik metod jejich 

likvidace pomocí hydrogenace. 

 PCB se rozkládají termicko-katalyticky  za přítomnosti kovového hliníku, hořčíku, 

titanu nebo slitin těchto kovů při teplotách 450-650 °C v atmosféře inertního plynu. Byl 

popsán taktéž rozklad na náplni s obsahem uhlíku, sody nebo bikarbonátu při teplotách nad 

1000 °C [41]. 

 Působením ultrafialové složky slunečního světla (popř. zářivky či laseru) dochází 

k částečné fotochemické destrukci molekul PCB. Rychlost procesu je závislá na okolním 

prostředí a je různá pro jednotlivé kongenery [3]. 

 Byly ověřeny i nejrůznější cesty chemického rozkladu PCB, vysoký úbytek 

výchozí látky byl např. prokázán při reakci s elementární sírou za přítomnosti S2Cl2 při 

teplotě 330 °C [41]. 

 Jedním z možných způsobů odstranění PCB z prostředí je aplikace vhodných kultur 

mikroorganismů, které jsou schopny za aerobních či anaerobních podmínek rozkládat 

PCB na méně toxické produkty (hydroxy- a ketoderiváty), popř. až na konečné produkty – 

oxid uhličitý, chlor a vodu [3], [10]. 
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3 OBECNÉ PRINCIPY BIODEGRADACE 
A BIOREMEDIACE 

3.1 Biodegradace 

 Biodegradace představuje významnou metodu dekontaminace, při které jsou 

složité, ekologicky závadné polutanty rozkládány působením živých organismů na látky 

jednodušší, nezávadné. Je součástí přírodních procesů probíhajících ve vodách a půdách 

[26]. 

 Biodegradace organických látek může probíhat za aerobních i anaerobních 

podmínek jako série biologických degradačních kroků, v jejichž průběhu dochází k oxidaci 

původní sloučeniny. Každý z kroků biodegradace je katalyzován specifickým enzymem 

syntetizovaným v degradující buňce. Zejména při degradaci makromolekul se uplatňují 

tzv. extracelulární enzymy vylučované vně buňky. Katalyzují počáteční rozklad 

makromolekuly na menší jednotky, které mohou být transportovány do buněk a dále 

oxidovány pomocí intracelulárních enzymů [33]. 

 Kontaminující látky obvykle představují zdroj uhlíku a energie. Některé obtížně 

rozložitelné látky (např. PCB obsahující dva a více atomů chloru [6]) jsou však 

degradovány kometabolicky, kdy dochází pouze k částečné oxidaci. Tento proces 

nepřináší buňce žádnou energii, je tedy nutná přítomnost jiných organických sloučenin 

využitelných pro růst. Kometabolismus se uplatní v případě, že organismus náhodně 

disponuje enzymy, které mohou degradovat přítomný polutant. Jde o enzymy s nižší 

substrátovou specifitou, které mají afinitu jak k primárnímu substrátu, tak ke strukturně 

podobnému kometabolitu [20], [33]. 

 Výsledkem biodegradace může být úplný rozklad polutantu na oxid uhličitý, vodu 

a anorganické soli (tzv. mineralizace), transformace na jinou látku, akumulace 

v degradujícím organismu, polymerace (pokud počáteční kroky degradace vedou 

ke vzniku vysoce reaktivních intermediárních sloučenin) nebo jiná vazba na přírodní 

materiál v půdě, sedimentech či vodě [33]. 

 Každé prostředí je charakterizováno tzv. degradační kapacitou, která se definuje 

jako maximální úroveň mikrobní aktivity, kterou lze očekávat za konkrétních 

environmentálních podmínek. Činnost organismů ovlivňují jak fyzikálně-chemické, tak 
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biologické faktory. Hlavními biologickými faktory  jsou množství přítomných organismů, 

jejich genetická výbava, schopnost adaptace a aklimatizace. Mezi fyzikálně-chemické 

faktory  se řadí parametry okolního prostředí (koncentrace kyslíku a jiných akceptorů 

elektronů, koncentrace dusíku a fosforu, dostupnost živin, teplota, pH, salinita a vlhkost 

prostředí), vlastnosti kontaminující látky (její struktura, toxicita, biodostupnost 

a biodegradabilita), přítomnost dalších chemických látek, které by na dané lokalitě 

potlačovaly či zcela znemožňovaly reprodukční a biodegradační aktivitu organismů. 

Biodostupnost je dána rozpustností kontaminující látky ve vodě a sorpcí na půdní částice 

nebo na sediment. Některé mikroorganismy mohou zvyšovat rychlost biodegradace 

produkcí tzv. biosurfaktantů, které zvyšují rozpustnost kontaminující látky ve vodě nebo 

usnadňují kontakt s danou hydrofobní látkou tím, že činí povrch buňky hydrofobnějším 

[33], [37]. 

3.2 Bioremediace 

 Pojem bioremediace označuje technologii odstraňování polutantů, která využívá 

biologického systému k úplnému rozkladu nebo transformaci různých nežádoucích 

chemických sloučenin na látky méně nebezpečné, v ideálním případě až na oxid uhličitý 

a vodu. V bioremediačních technologiích lze využít aktivity některých druhů půdních 

bakterií, ligninolytických hub či rostlin. Nejčastěji bývají aplikovány bakterie díky jejich 

velké genetické rozmanitosti a metabolické adaptabilitě k transformaci kontaminantů. 

Bioremediace lze využít pro čištění půdy, odpadních vod, podzemních vod, kalů a plynů 

[6], [20], [37]. 

 Konečnými produkty efektivní bioremediace jsou látky netoxické, které 

nepředstavují nebezpečí pro životní prostředí ani živé organismy. Bioremediace však není 

řešením pro všechny environmentální problémy. Jako jiné technologie i bioremediace je 

limitována typem polutantů, které může odstraňovat, fyzikálně-chemickými podmínkami, 

časovými a finančními nároky. 

 Bioremediační metody dekontaminace bývají ve srovnání s klasickými fyzikálně-

chemickými technologiemi levnější, vyžadují však mnohem detailnější vstupní informace. 

Výběr vhodného bioremediačního procesu vyžaduje charakterizaci znečištění, volbu 
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vhodného mikroorganismu nebo konsorcia mikroorganismů, informace o metabolických 

drahách a odhad rychlosti biodegradačního procesu. 

 Analýza místních podmínek zahrnuje zjištění fyzikálních, chemických 

a biologických parametrů kontaminované lokality. Je nutno identifikovat zejména typ 

kontaminantů, jejich koncentraci a celkový rozsah znečištění. Nezanedbatelným faktorem 

je také biodostupnost a toxicita odstraňovaného polutantu a s nimi související 

biodegradovatelnost. Některé organické molekuly jsou degradovány velice snadno, jiné 

biologickému rozkladu odolávají. Např. polyaromatické sloučeniny jsou obecně hůře 

rozložitelné než sloučeniny alifatické či monoaromatické a zvyšující se stupeň halogenace 

molekul opět znesnadňuje jejich biologickou odbouratelnost. Mezi faktory prostředí, které 

značně ovlivňují rychlost biodegradace a její průběh, patří především teplota, pH, celkové 

množství dusíku, fosforu, kyslíku, organického uhlíku apod. V případě dekontaminace 

zemin je nutno popsat typ zeminy a velikost půdních částic, u vody pak obsah 

rozpuštěných látek. 

 Mikrobní analýzy zjišťují biologickou spotřebu kyslíku, druh a množství 

přítomných mikroorganismů a jejich degradační potenciál. Hlavním cílem provádění 

mikrobních testů je stanovit, zda biodegradační procesy mohou probíhat pouze za účasti 

přirozené (autochtonní) mikroflóry, anebo je nutno dodat ještě další specializovanou čistou 

nebo směsnou kulturu mikroorganismů. 

 Předpověď degradační rychlosti je užitečná zejména pro navržení designu celého 

procesu a pro výběr vhodného zařízení k bioremediaci. Provádí se obvykle na základě 

výsledků laboratorních experimentů, v některých případech lze využít údaje z dostupné 

literatury či matematické modely. V průběhu celého biodegradačního procesu je nutno 

sledovat tzv. abiotické úbytky kontaminantů, jejich adsorpci nebo vytěkání. Tyto procesy 

mohou totiž značně zkreslovat dosažené výsledky degradace. 

 Klíčovým prvkem každé bioremediační technologie je vlastní biologický činitel. 

Nejvhodnějším zdrojem pro izolaci kultur mikroorganismů s biodegradačním potenciálem 

bývají místa vystavená dlouhodobému kontaktu s polutanty. Jedná se nejčastěji 

o kontaminované půdy, sedimenty jezer, rybníků a rovněž o podzemní vody. Z materiálu 

odebraného přímo na kontaminované lokalitě se pod nutričním tlakem (tzn. jediným 



Jana Masníková: Biodegradace PAU a PCB

 

 
2009  12 

zdrojem uhlíku a energie je ta látka, která má být v průběhu bioremediačního procesu 

odstraňována) izolují mikroorganismy s potřebnou biodegradační aktivitou. 

 Další variantou je aplikace již známých taxonů mikroorganismů, buď jednotlivých 

nebo v různých kombinacích. Jako výhodnější se jeví technologie využívající směsi 

mikroorganismů, protože ty bývají podstatně stabilnější a odolnější vůči tlaku vnějšího 

prostředí než čisté kultury. Následuje hledání optimálních podmínek pro dosažení 

maximální biodegradační aktivity a fyziologická adaptace mikroorganismů. Takto 

připravené kultury se pak mohou použít pro různé technologické typy bioremediačních 

procesů [33], [37]. 

 Bioremediace lze podle místa aplikace rozdělit na technologie in situ, ex situ 

a pomocné metody. Postupy in situ bývají aplikovány přímo na kontaminované lokalitě. 

Jejich provedení je relativně levné, ale průběh a výsledky dekontaminace se obtížně 

kontrolují vlivem nehomogenity prostředí. Problémy činí rovněž stanovení množství 

a režimu dávkování pomocných látek. Technologie ex situ spočívají v odtěžení 

kontaminovaného materiálu a jeho následné úpravě. Ta se provádí buď na tomtéž místě 

(on site) nebo je materiál převezen na jiné místo a biodegradace pak probíhá 

na dekontaminační ploše nebo v bioreaktoru (off site). Přemisťování znečištěné zeminy 

či vody sice značně zvyšuje celkové náklady, ale proces je velmi dobře kontrolovatelný. 

Pomocné metody mají usnadnit a zlepšit průběh dekontaminace. Používají se ke zvýšení 

propustnosti prostředí, k odčerpávání, odsávání či naopak dotaci roztoků do těžko 

přístupných míst [17], [37]. 

In situ technologie 

 Do kategorie in situ bioremediací řadíme především následující přístupy: 

monitorovanou přirozenou atenuaci, bioaugmentaci, bioventing a air sparging, použití 

surfaktantů a fytoremediaci. Pokud je na kontaminovaném místě nalezena autochtonní 

mikroflóra, která je schopna biodegradovat cílové kontaminanty, lze využít tzv. přirozené 

atenuace. Tento proces probíhá samovolně v půdě a je možno jej dále zefektivnit např. 

dodávkou chybějících nutrientů, akceptorů elektronů či kyslíku. Výhoda přirozené 

atenuace spočívá v minimálních nákladech. Celý proces je však zdlouhavý, může trvat 

i několik let, a vyžaduje důsledný kontrolní systém. Chybí-li v kontaminované zóně 

vhodná mikroflóra, může být dodána zvenčí. V tomto případě hovoříme o bioaugmentaci. 
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 Metoda zvaná bioventing podporuje biodegradační aktivitu mikroorganismů 

vháněním vzduchu do propustné nenasycené zóny. Vzduch bývá zaváděn do půdy přímou 

injektáží nebo cirkulací přes vakuový extrakční systém. Cílem bioventingu je zajistit 

dostatečné množství kyslíku pro aerobní rozklad polutantů. Technika air sparging se 

používá k odstranění těkavých kontaminantů. Spočívá ve vhánění vzduchu pod hladinu 

podzemní vody, stripování kontaminantů do nesaturované zóny a  následné odvádění 

těkavých složek systémem odsávacích vrtů. 

 V případech nízké biodostupnosti polutantů se do znečištěné matrice dodávají 

surfaktanty . Tyto látky snižují povrchové napětí a zvyšují mobilitu kontaminantů v půdě. 

Pro tyto účely jsou používány jak biosurfaktanty, tak i látky syntetické [17], [24], [33]. 

 Proces fytoremediace využívá pro odstraňování kontaminantů přítomných v půdě 

schopností rostlin. Nejlépe se uplatňuje v místech s povrchovým znečištěním, přibližně 

do hloubky pěti metrů. Metodu lze využít jako fytostabilizaci či fytodekontaminaci. 

Fytostabilizace lze využít pro zajištění a přípravu oblasti před vlastní dekontaminací nebo 

pro regulaci průtoku kontaminované podzemní vody půdním sedimentem a pro její 

zadržení v problémové oblasti. Fytodekontaminace zahrnuje fytoextrakci (akumulace 

kontaminantů v tkáních rostlin) a fytodegradaci (přeměna kontaminantů na netoxické 

produkty a jejich zabudování do rostlinných struktur). Na celém procesu fytoremediace se 

podílejí také mikroorganismy, které žijí v symbióze s rostlinami (typické složení 

rhizogenní oblasti zahrnuje 5x106 bakterií, 9x105 aktinomycet a 2x103 hub na gram půdy). 

Rostliny napomáhají mikrobiální degradaci polutantů tím, že uvolňují do půdy látky, které 

mohou sloužit mikroorganismům jako zdroj uhlíku a energie pro kometabolismus. Tyto 

látky mohou rovněž působit jako induktory bakteriálních drah degradace některých 

organických xenobiotik (např. PCB). Metoda fytoremediace je levná, šetrná k životnímu 

prostředí a je velmi dobře přijímána veřejností. Ve srovnání s ostatními biodegradačními 

technologiemi však vyžaduje delší časový interval [6], [17], [27], [28]. 

Ex situ technologie 

 Technologie ex situ zahrnují bioremediace v suspenzním systému a bioremediace 

v pevné fázi, mezi které se řadí postupy jako landfarming, kompostování a jejich 

modifikace. Bioremediace v suspenzním systému se obvykle provádí jako vsádkový 

proces v reaktoru, kterým může být laguna, otevřená nádoba či uzavřený typ bioreaktoru 
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se suspenzní náplní (tzv. slurry reaktor). Odtěžená zemina se nejprve předčistí a zbaví 

velkých kamenů, může následovat mletí zeminy a prosátí přes síta s vhodnou velikostí 

otvorů. Po mechanické předúpravě materiálu může být provedena chemická úprava, která 

spočívá v přimíchání specifických látek do kontaminovaného materiálu. V případě, že 

zemina má výrazný podíl jílové složky, je možno odlehčit ji přídavkem organických 

materiálů, např. slámy, pilin, dřevěných štěpků apod. V dalším kroku se připraví vodní 

suspenze (20-30 % celkové hmotnosti tvoří tuhá fáze), v reaktoru je zajištěna aerace 

a přerušované nebo nepřerušované míchání. Pro zlepšení rozpustnosti látek mohou být 

dodány surfaktanty a k urychlení procesu přispívá přídavek živin, eventuálně vhodných 

mikroorganismů. Po ukončení bioremediace se oddělí vodní a pevná fáze. Tato technologie 

může být použita pro účinnou dekontaminaci půd znečištěných širokým spektrem 

organických látek (chlorovaných aromatických látek, ropných látek, PAU či pesticidů) 

o různých koncentracích. Použití reaktorů umožňuje důslednou kontrolu a úpravu 

podmínek biodegradace. Promíchávání zlepšuje kontakt mikroorganismů s kontaminanty 

a celkovou homogenizaci systému. Nevýhodou jsou větší nároky na energii (promíchávání, 

aerace, mletí apod.) a vyšší finanční náklady než při kompostování či landfarmingu. 

 Jednoduchou a nenákladnou metodou biologického čištění kontaminované půdy je 

tzv. landfarming . Dá se použít pro odstranění polutantů snadno rozložitelných 

za aerobních podmínek. Provádí se obvykle na dekontaminačních plochách izolovaných 

od okolního prostředí nepropustnou fólií nebo vrstvou jílu. Kontaminovaná zemina se 

dostatečně provlhčí, přihnojí N-P-K hnojivem a rozprostře se do vrstev o mocnosti zhruba 

50-70 cm. Dodávka kyslíku je zajištěna obracením, přesýpáním, orbou, kypřením či 

nucenou aerací půdy. Průběžně se kontroluje vlhkost a pH půdy, koncentrace živin 

a koncentrace polutantu. K záchytu odpadní vody se používá drenážní systém, nebezpečný 

výluh se obvykle dále zpracovává např. v bioreaktorech. Pro půdy znečištěné BTEX či 

PCB lze využít k dekontaminaci vanový reaktor (bed reaktor). Bývá umístěn v hale 

vybavené filtry pro záchyt vznikajících potenciálně toxických těkavých produktů 

bakteriálního metabolismu. Lože je vybaveno drenáží a systémem aeračních trubek. 

Nad vanou je umístěn zavlažovací systém, který umožňuje případné dodávání dalších živin 

či mikrobiální suspenze s odpovídající katabolickou aktivitou. 

 Při kompostování se kontaminovaný materiál míchá se snadno degradovatelným 

organickým materiálem (sláma, kůra, dřevní štěpky, zelený odpad apod.) a obohacuje 
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o živiny (hlavně dusík, fosfor a případně jiné anorganické látky). Směs bývá uložena 

v rotačních bubnech, cirkulačních tancích, otevřených nádobách, silech, na otevřených 

hromadách (biopiles) nebo na záhonech (windrow composting). V průběhu kompostování 

je materiál pravidelně vlhčen a provzdušňován přehazováním a obracením hromad nebo 

vzdušnícím systémem. Vlivem mikrobiální aktivity narůstá v termofilní fázi rozkladu 

teplota v nitru kompostu až na 60 °C. Při této teplotě je biodegradace řady polutantů 

účinnější a rychlejší než při běžných teplotách. Kompostování je využíváno jako metoda 

remediace půd či kalů kontaminovaných např. VOC, chlorovanými fenoly, 

trinitrotoluenem a cyklickými aromatickými uhlovodíky [17], [24], [33]. 
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4 MECHANISMY BIODEGRADACE PAU A PCB 

4.1 Mechanismy biodegradace PAU 

 Mikrobiální degradaci PAU ovlivňují zejména následující faktory: typ 

mikrobiálního společenstva, chemická struktura PAU, dostupnost kyslíku a živin, teplota 

a pH prostředí. Předcházející delší expozice mikroorganismů PAU způsobí jejich adaptaci 

a zvýší využívání a schopnost degradace PAU. Bakteriální degradace PAU je významná 

především ve směsných kulturách mikroorganismů, které disponují pestřejším a účinnějším 

enzymatickým spektrem. Schopnost metabolizovat PAU, ale i další organické polutanty 

jako např. PCB, bývá zakotvena v buněčných plazmidech. 

 Rychlost biodegradace PAU často koreluje s jejich rozpustností ve vodě. Proto 

polyaromáty s nižší molekulovou hmotností bývají degradovány rychleji než málo 

rozpustné vysokomolekulární, které jsou vůči mikrobiálnímu působení značně odolné. 

 Přítomnost kyslíku je nezbytnou podmínkou aerobní degradace PAU, 

v nedostatečně provzdušněných materiálech bývá koncentrace kyslíku limitujícím 

faktorem biodegradace. V aerobním katalytickém rozkladu PAU slouží kyslík nejen jako 

terminální akceptor elektronů, které jsou uvolňovány během oxidace, ale také jako reaktant 

při primárním ataku uhlíkatého skeletu aromatických látek. PAU mohou podléhat rovněž 

degradaci v anaerobních podmínkách, ta však probíhá mnohem pomaleji.  

 V prostředí silně znečištěném organickými látkami může být rychlost biodegradace 

snižována nedostatečnou koncentrací dusíku a fosforu. Za přítomnosti jiných zdrojů uhlíku 

dochází k degradaci PAU až při spotřebování snáze využitelného uhlíku. 

 Rychlost biodegradace závisí rovněž na teplotě – degradace probíhá mnohem 

rychleji v letním období než v zimě. Také pH okolního prostředí významně ovlivňuje 

velikost a složení mikrobiálních populací. Při nízkém pH půdy převládají houby 

nad bakteriemi, v neutrálním prostředí dominují bakterie. Při laboratorních studiích byla 

pozorována nejvyšší rychlost degradace pro pH = 8, nižší pro pH = 5 [19], [43]. 

Aerobní degradace PAU 

 Mikroorganismy metabolizují PAU rozdílnými mechanismy (viz obr. 5). Bakterie 

(tab. 2) a některé zelené řasy v prvním kroku oxidace inkorporují oba atomy z molekuly 
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kyslíku do aromatického kruhu za vzniku cis-dihydrodiolu. Následnou dehydrogenací se 

obnovuje aromatická struktura a vzniká katechol. Tento proces katalyzují enzymy 

nazývané dioxygenázy. Jde o několikasložkové enzymatické systémy obsahující alespoň tři 

proteiny. Jako příklad poslouží dioxygenáza druhu Pseudomonas putida, která se účastní 

oxidace naftalenu a skládá se ze tří částí – flavoproteinu, ferredoxinu a terminální oxidázy. 

 

Obrázek 5: Různé mechanismy oxidace aromatických látek. Cesty 1-4 využívají houby: 1 – cytochrom P-450 
monoxygenáza, 2 – přesmyk bez účasti enzymů, 3 – párovací reakce, 4 – epoxid hydroláza. Cesty 5-9 jsou 
typické pro bakterie: 5 – dioxygenáza, 6 – cis-dihydrodiol dehydrogenáza, 7 a 8 – monooxygenáza, 9 – 

štěpení kruhu iniciované dioxygenázou [45] 

 

 Důležitým krokem degradace PAU je otevření aromatického kruhu, při kterém se 

spotřebovává další molekula kyslíku. Štěpení může proběhnout mezi dvěma přítomnými 

hydroxylovými skupinami (intradiolové ortho-štěpení) nebo v sousedství jedné 

z hydroxylových skupin (extradiolové meta-štěpení). 

 Další reakce probíhají na bočním alifatickém řetězci. Rozštěpením vazby uhlík-

uhlík se tvoří pyruvát nebo jiné α-oxokyseliny a aromatická ortho-hydroxykarboxylová 

kyselina, která po dekarboxylaci poskytuje substrát pro další mikrobiální rozklad zbylého 

aromatického kruhu. Vzniklé alifatické meziprodukty vstupují do Krebsova cyklu 

trikarboxylových kyselin a podléhají dalším metabolickým přeměnám. 
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 Kompletní mechanismy bakteriální degradace byly objasněny pro naftalen, 

anthracen a fenanthren (viz obr. 6). U dalších polyaromatických sloučenin, jako je např. 

fluoren, fluoranthen, pyren či benz(a)antracen, byly identifikovány rozmanité metabolity, 

které se mohou stát klíčem k lepšímu poznání degradačních drah. 

 
Obrázek 6: Bakteriální degradační dráhy anthracenu a fenanthrenu: path a – Pseudomonas, path b – 

Aeromonas, Alcaligenes, Micrococcus, Mycobacterium, Vibrio [45] 
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Tabulka 2: Bakterie schopné degradovat vybrané PAU [32] 

 
Naftalen Acinetobacter calcoaceticus, Alcaligenes denitrificans, Mycobacterium sp., 

Pseudomonas sp., Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas 
paucimobilis, Pseudomonas vesicilaris, Pseudomonas cepacia, Pseudomonas 
testosteroni, Rhodococcus sp., Corynebacterium renale, Moraxella sp., 
Streptomyces sp., Bacillus cereus 

Acenafthen Beijerinckia sp., Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas 
cepacia, Pseudomonas sp. 

Anthracen Beijerinckia sp., Mycobacterium sp., Pseudomonas putida, Pseudomonas 
paucimobilis, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas cepacia, Rhodococcus sp., 
Flavobacterium sp., Artgrobacter sp. 

Fenanthren Aeromonas sp., Alcaligenes faecalis, Alcaligenes denitrificans, Arthrobacter 
polychromogenes, Beijerinckia sp., Micrococcus sp., Mycobacterium sp., 
Pseudomonas putida, Pseudomonas paucimobilis, Rhodococcus sp., Vibrio sp., 
Nocardia sp., Flavobacterium sp., Streptomyces sp., Streptomyces griseus, 
Acinetobacter sp. 

Fluoranthen Alcaligenes denitrificans, Mycobacterium sp., Pseudomonas putida, Pseudomonas, 
paucimobilis Pseudomonas cepacia, Pseudomonas sp., Rhodococcus sp. 

Pyren Alcaligenes denitrificans, Mycobacterium sp., Rhodococcus sp. 
Chrysen Rhodococcus sp. 
Benz(a)anthracen Alcaligenes denitrificans, Beijerinckia sp., Pseudomonas putida 
Benzo(a)pyren Beijerinckia sp., Mycobacterium sp. 

 

 Degradační dráha PAU u neligninolytických hub se od bakteriální dráhy liší, více 

se podobá metabolickým cestám savců. Do benzenového jádra nejprve zabudují jeden 

atom kyslíku za účasti enzymu cytochrom P-450 monooxygenázy, druhý atom z molekuly 

kyslíku je redukován na vodu. Vzniklé arenoxidy jsou nestabilní a podléhají enzymatické 

hydrataci za vzniků trans-dihydrodiolů nebo přeměně na fenoly (bez enzymatické 

katalýzy), které mohou vytvářet konjugáty s glukózou, xylózou, sulfáty či kyselinou 

glukuronovou. Jako příklad uvádím mechanismus oxidace anthracenu druhem 

Cunninghamella elegans (viz obr. 7). Enzymatickým aparátem pro počáteční oxidaci 

aromatických látek disponují mnohé druhy hub, ale jen několik málo z nich je schopno 

provést úplnou mineralizaci PAU [32], [45]. 

 Ligninolytické houby způsobují bílou hnilobu dřeva a dokáží účinně štěpit lignin 

pomocí extracelulárního ligninolytického aparátu sestávajícího z peroxidáz, systému 

pro tvorbu H2O2 a dalších oxidáz. Jako zdroj energie tyto houby paradoxně nevyužívají 

lignin, ale dřevní celulózu, štěpení ligninu pouze zvyšuje její dostupnost. Podobnost mezi 

strukturou ligninu a polyaromátů umožňuje ligninolytickým houbám degradovat široké 

spektrum PAU (obr. 8 a 9), včetně některých vysokomolekulárních (např. pyren, 

benzo(a)pyren). Jako výhodný se jeví extracelulární enzymatický systém se širokou 



Jana Masníková: Biodegradace PAU a PCB

 

 
2009  20 

substrátovou specifitou, který maximalizuje biodostupnost hydrofobních látek a omezuje 

toxické působení na buňky. 

 

 
Obrázek 7: Předpokládaný mechanismus oxidace anthracenu pomocí neligninolytických  hub: 1 – cytochrom 

P-450 monooxygenáza, 2 – epoxid hydroláza [45] 

 

 
Obrázek 8: Předpokládaný mechanismus degradace anthracenu pomocí ligninolytické houby Phanerochaete 

chrysosporium [45] 

 

 
Obrázek 9: Předpokládaný mechanismus degradace fenanthrenu pomocí ligninolytické houby Phanerochaete 
chrysosporium. Hlavní cesty degradace jsou znázorněny plnou šipkou, vedlejší cesty čárkovanou šipkou [45] 

 



Jana Masníková: Biodegradace PAU a PCB

 

 
2009  21 

Tabulka 3: Houby schopné degradovat vybrané PAU [32] 

 
Naftalen Absidia glauca, Aspergillus niger, Basidiobolus ranarum, Candida utilis, 

Choanephora campincta, Circinella sp., Claviceps paspali, Cokeromyces poitrassi, 
Condiobolus gonimodes, Cunninghamella bainieri, Cunninghamella elegans, 
Cunninghamella japonova, Emericellopsis sp., Epicoccum nigrum, Gilbertella 
persicaria, Gliocladium sp., Helicostylum piriforme, Hyphochytrium catenoides, 
Linderina pennispora, Mucor hiemalis, Neurospora crassa, Panaeolus 
cambodginensis, Panaeolus subbalteatus, Penicillium chrysogenum, Pestalotia sp., 
Phlyctochytrium reinboldtae, Phycomyces blakesleeanus, Phytophthora cinnamoni, 
Psilocybe cubensis, Psilocybe strictipes, Psilocybe stuntzii, Psilocybe 
subaeruginascens, Rhizophlyctis barderi, Rhizophlyctis rosea, Rhizopus oryzae, 
Rhizopus stolonifer, Saccharomyces cerevisiae, Saprolegnia parasitova, Smittium 
culicis, Smittium culisetae, Smittium simulii, Sordaria fimicola, Syncephalastrum 
racemosum, Thamnidium anomalum, Zygorhynchus moelleri 

Acenafthen Cunninghamella elegans 
Anthracen Bjerkandera sp., Cunninghamella elegans, Phanerochaete chrysosporium, 

Ramaria sp., Rhizoctonia solani, Trametes versicolor 
Fenanthren Cunninghamella elegans, Phanerochaete chrysosporium, Trametes versicolor 
Fluoranthen Cunninghamella elegans 
Pyren Cunninghamella elegans, Phanerochaete chrysosporium, Crinipellis stipitaria 
Benz(a)antracen Cunninghamella elegans 
Benzo(a)pyren Aspergillus ochraceus, Bjerkandera adusta, Bjerkandera sp., Candida maltosa, 

Candida tropicalis, Chrysosporium pannorum, Cunninghamella elegans, Mortierella 
verrucosa, Neurospora crassa, Penicillium sp., Phanerochaete chrysosporium, 
Ramaria sp., Saccharomyces cerevisiae, Trametes versicolor, Trichoderma viride 

 

 Je důležité uvědomit si rozdílnou funkci biodegradace aromatických látek u bakterií 

a hub. Bakterie enzymaticky štěpí aromatické uhlovodíky na menší molekuly, které 

využívají jako zdroj energie a stavební materiál pro růst a rozmnožování. Houby (tab. 3), 

na rozdíl od bakterií, využívají extracelulární enzymy především jako detoxifikační systém 

pro polyaromatické uhlovodíky [34], [45]. 

 Fotoautotrofní organismy – prokaryotní sinice i eukaryotní řasy – jsou rovněž 

schopny hydroxylovat některé z PAU (viz tab. 4). Degradační dráhy jednotlivých druhů se 

liší, některé se podobají těm bakteriálním, jiné (hlavně u sinic) vykazují podobnost 

s degradačními cestami hub a savců. Přestože stupeň oxidace metabolitů PAU je u sinic 

a řas velmi nízký, neměly by se tyto organismy opomíjet, neboť tvoří často dominantní 

složku akvatických ekosystémů [32]. 
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Tabulka 4: Řasy a sinice schopné metabolizovat vybrané PAU [32] 

 
Naftalen Oscillatoria sp., Microcoleus chthonoplastes, Nostoc sp., Anabaena sp., Agmenellum 

quadruplicatum, Coccochloris elabens, Aphanocapsa sp., Chlorella sorokiniana, 
Chlorella autotrophica, Dunaliella tertiolecta, Chlamydomonas angulosa, Ulva 
fasciata, Cylindrotheca sp., Amphora sp., Nitzschia sp., Synedra sp., Navicula sp., 
Porphyridium cruentum 

Fenantren Oscillatoria sp., Agmenellum quadruplicatum 
Benzo(a)pyren Selenastrum capricornutum 

 

Anaerobní degradace PAU 

 Protože vysoká stabilita PAU znesnadňuje primární štěpení aromatického kruhu 

v nepřítomnosti kyslíku, byla v dřívějších dobách anaerobní degradace PAU považována 

za nemožnou. V současnosti již existují mnohé práce potvrzující možnost kompletní 

degradace jak monoaromatických, tak polyaromatických látek za anaerobních podmínek. 

Anaerobní mineralizace aromátů často vyžaduje směsnou vzájemně kooperující 

mikrobiální kulturu. 

 Počáteční přeměny bývají prováděny fermentativně. Produkty fermentace, 

aromatické kyseliny, jsou dále transformovány na acetát, formiát či oxid uhličitý. Tyto 

jednoduché molekuly mohou posloužit jako substrát pro methanogenní bakterie. 

 Dosud není zcela prostudováno, jak se spolupracující komunita v těsné blízkosti 

žijících mikroorganismů vypořádává s rozdílnými požadavky na oxido-redukční 

potenciály. Při degradaci komplexnějších sloučenin (jako např. benzoátu) jsou třeba vyšší 

oxido-redukční potenciály, zatímco jednodušší organické kyseliny a alkoholy bývají 

degradovány za nižších oxido-redukčních potenciálů. V některých případech se jeví jako 

výhodné využít kombinace anaerobních a aerobních procesů. 

 Mezi druhy schopné úplně mineralizovat aromatické látky za anaerobních 

podmínek patří např. Parasporobacterium paucivorans, Holophaga foetida, Sporobacter 

termidis nebo Sporobacter olearium [43]. 

4.2 Mechanismy biodegradace PCB 

 Původně byly PCB považovány za rekalcitranty, tj. látky rezistentní vůči 

mikrobiálnímu ataku. První zpráva o degradaci PCB byla publikována v roce 1973. Autoři, 

Ahmed a Focht, v ní popsali schopnost bakterií rodu Achromobacter metabolizovat mono- 
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a dichlorbifenyly. V následujících letech byly provedeny další studie a do dnešní doby byla 

popsána řada organismů schopných degradovat mnohé z těchto látek. Monochlorované 

bifenyly mohou být bakteriemi úplně mineralizovány a využity jako zdroj energie a uhlíku. 

Molekuly obsahující dva a více atomů chloru bývají transformovány kometabolismem 

v přítomnosti jiného substrátu, např. bifenylu. [6], [46]. 

 Mikroorganismy mohou metabolizovat PCB za anaerobních i aerobních podmínek. 

Při anaerobní degradaci dochází k dechloraci výše chlorovaných kongenerů v polohách 

meta a para. Vznikají méně chlorované ortho-substituované kongenery, které vykazují 

nižší toxicitu a mohou sloužit jako substrát pro aerobní organismy. Jednotlivé kroky 

aerobního metabolismu PCB jsou vysoce stereospecifické a úplná mineralizace vyžaduje 

součinnost několika organismů: bakterií degradujících PCB na chlorbenzoové kyseliny 

a pětiuhlíkaté chloralifatické kyseliny, bakterií metabolizujících chlorbenzoáty a bakterií 

schopných dehalogenovat chloralifatické kyseliny. Řešení přináší použití směsných kultur, 

konstrukce rekombinantních mikroorganismů či pokusy o izolaci nových kmenů 

degradujících jak PCB, tak chlorbenzoové kyseliny [6], [23]. 

 Pro izolaci mikroorganismů schopných degradovat PCB se obvykle odebere vzorek 

vody, půdy nebo sedimentu z lokality, která je již delší dobu silně kontaminována PCB. 

Inokulum se zředí a zaočkuje do selektivního kapalného minerálního média, jako jediný 

zdroj uhlíku se využívá nejčastěji bifenyl nebo 4-chlorbifenyl. Kultivace se provádí 

přibližně týden za nesterilních podmínek při pokojové teplotě. Pro vyšší spolehlivost se 

experiment s nově získaným inokulem několikrát opakuje [10]. 

Aerobní degradace PCB 

 Do dnešní doby byly izolovány různé druhy bakterií  se schopností oxidativně 

degradovat PCB. Do této skupiny patří některé gramnegativní bakterie jako např. 

Pseudomonas, Alcaligenes, Achromobacter, Burkholderia, Comamonas, Sphingomonas, 

Ralstonia a Acinetobacter i grampozitivní bakterie, např. Rhodococcus, Corynebacterium 

a Bacillus [12], [13]. 

 Bakteriální aerobní degradace bifenylu a PCB probíhá čtyřstupňovým 

mechanismem (viz obr. 10). Prvním krokem katalyzovaným bifenyl-2,3-dioxygenázou je 

oxidace v nesubstituovaných polohách 2,3 (nebo 5,6). Vznikající 2,3-dihydrodiol je 

v dalším procesu dehydrogenován na 2,3-dihydroxybifenyl za účasti enzymu dihydrodiol-



Jana Masníková: Biodegradace PAU a PCB

 

 
2009  24 

dehydrogenázy. Následuje meta-štěpení hydroxylovaného kruhu katalyzované 2,3-

dihydroxybifenyl-dioxygenázou a vzniká (chlorovaná) 2-hydroxy-6-oxo-6-fenylhexa-2,4-

dienová kyselina. Ta je dále štěpena za pomoci hydrolázy na příslušný chlorbenzoát a 2-

hydroxy-2,4-pentadienovou kyselinu. Mnohé z dosud známých bakterií degradujících 

bifenyl nejsou schopny dále rozkládat vznikající chlorbenzoové kyseliny. Rovněž může 

docházet k akumulaci některých meziproduktů biodegradace PCB (tzv. dead-end produkty) 

jako dihydroxylovaných látek či produktů meta-štěpení [13]. 

 

Cl

H

H

OH

OH

Cl

OH

OH

Cl

O

COOH

OH

Cl

COOH

Cl

OH

COOH

+

(I) (II) (III)

(IV)

(V)  

Obrázek 10: Mechanismus aerobní bakteriální degradace bifenylu a PCB: (I) 2,3-dihydrodiol, (II) 2,3-
dihydroxybifenyl, (III) 2-hydroxy-6-oxo-6-fenylhexa-2,4-dienová kyselina, (IV) 2-hydroxy-2,4-pentadienová 

kyselina, (V) chlorbenzoát [13] 

 

 Některé druhy bakterií jako Bulkholderia xenovorans [13] či Pseudomonas putida 

[23] mohou degradovat PCB chlorované v polohách 2,5 alternativně 3,4-dioxygenační 

cestou. Komancová a kol. [23] provedli pokus s imobilizovanými buňkami aerobního 

kmene Pseudomonas putida/2. Prokázalo se, že tento kmen je schopen atakovat 

bifenylovou kostru v polohách 2,3 i 3,4. Jako příklad uvádím dvě rozdílné cesty degradace 

2,2´,5-trichlorbifenylu (obr. 11 a 12). 
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Obrázek 11: Předpokládaná degradace 2,2´,5-trichlorbifenylu 2,3-dioxygenázovou 
metabolickou drahou [23] 

 

Obrázek 12: Předpokládaná degradace 2,2´,5-trichlorbifenylu 3,4-dioxygenázovou 
metabolickou drahou [23] 

 

 Substrátová specifita iniciačního enzymu biodegradační dráhy, bifenyl-

dioxygenázy má zásadní vliv na degradovatelnost jednotlivých kongenerů. Na základě 

studia mikrobiálních degradačních drah PCB byly formulovány následující principy 

založené na vzájemném vztahu chemické struktury a biodegradability [10], [13], [20]: 

• Degradace se snižuje s rostoucím počtem atomů chloru v molekule. 

• Kongenery se dvěma chlory v ortho-poloze (2,6- nebo 2,2´-) vykazují silnou 

rezistenci vůči biodegradaci. 

• PCB s nesubstituovaným kruhem jsou degradovány rychleji než kongenery, které 

mají stejný počet substituentů na obou jádrech. 

• Tetra- a pentachlorbifenyly jsou snáze degradovatelné, je-li jeden z kruhů 

substituován v polohách 2 a 3 (např. 2,2´,3,3´-, 2,2´,3,5´-, 2,2´,3´,4,5-chlorbifenyly) 

• Jako první je obvykle je degradováno nechlorované nebo méně chlorované jádro. 

• Tetra- a pentachlorbifenyly s jádrem substituovaným v polohách 2 a 5 jsou 

degradovány snáze než méně chlorované kongenery se substituenty v obou 

polohách para (polohy 4,4´). 
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 Jak bylo uvedeno výše, primárními produkty biodegradace PCB jsou 

chlorbenzoové kyseliny. Ty mohou být dále metabolizovány mechanismem hydrolytické 

dechlorace nebo dioxygenázovými reakcemi. Hydrolytická dechlorace byla pozorována 

u bakterií jako Micrococcus sp., Pseudomonas sp., Nocardia sp., Alcaligenes sp, 

a Arthrobacter sp. při degradaci 4-chlorbenzoátu. Reakce probíhá v několika krocích (viz 

obr. 13) a je katalyzována trojsložkovým enzymatickým komplexem 4-chlorbenzoát-

dehalogenázou. V první fázi je substrát aktivován koenzymem A za spotřeby jedné 

molekuly ATP. Jako donor hydroxylové skupiny (která následně nahradí atom chloru) je 

využita molekula vody. Produkt reakce, 4-hydroxybenzoát, může podléhat dalším 

metabolickým přeměnám. 

 

Obrázek 13: Aktivace a hydrolytická dechlorace 4-chlorbenzoátu [45] 

 

 Dalším možným způsobem odstranění chloru z chlorbenzoových kyselin je 

aktivace aromatického kruhu dioxygenázou. Kyslík v hydroxylových skupinách v tomto 

případě pochází z molekulárního kyslíku. Popsaný mechanismus dechlorace byl 

zaznamenán při biodegradaci 2-chlor-, 3-chlor-, 2,4-dichlor-, 2,5-dichlor- a 3,4-

dichlorbenzoátu. Molekulární kyslík je do aromatického kruhu inkorporován pomocí 

benzoát-1,2-dioxygenázy (obr. 14) nebo benzoát-3,4-dioxygenázy (obr. 15). Následné 

štěpení aromatického jádro vyžaduje opět přítomnost kyslíku a katalyzují jej také 

dioxygenázy [45]. 

 

Obrázek 14: Oxygenolytická dechlorace 2-chlorbenzoátu: 1 – benzoát 1,2-dioxygenáza, 2 – spontánní 
reakce, 3 – štěpení kruhu [45] 
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Obrázek 15: Předpokládaný mechanismus degradace 3-chlor- a 3,4-dichlorbenzoátu bakteriemi 
Alcaligenes sp  BR6024. Rozkladu se účastní následující enzymy: 1 – benzoát 3,4-dioxygenáza, 2 – 

dehydrogenáza, 3 – spontánní krok, 4 – protokatechoát 4,5-dioxygenáza, 5 – hydroláza , 6 – hydratáza [45] 

 

 Některé druhy hub, kvasinek a sinic transformují určité kongenery PCB na mono- 

a dihydroxysloučeniny podobně jako savci. Např. kvasinka Trichosoron mucoides 

a vláknité houby Paecilomyces lilacinus a Aspergillus niger degradují níže chlorované 

bifenyly na chlorované laktony přes oxidativní štěpení aromatického jádra [10], [13]. 

Dřevokazné houby degradují nespecificky široké spektrum PCB pomocí extracelulárního 

ligninolytického systému enzymů, ovšem často jen při velmi nízké koncentraci PCB 

v substrátu. Ligninolytická houba Phanerochaete chrysosporium je schopná degradovat 

i tetra- a hexachlorované deriváty bifenylu, ale intenzita biodegradace klesá s rostoucím 

stupněm chlorace bifenylu. Druhy Pleurotus ostreatus a Trametes versicolor utilizují 

pouze mono- a dichlorované kongenery. Pro úspěšné využití těchto hub v bioremediačních 

technologiích by bylo třeba mnohonásobně zvýšit jejich aktivitu [10], [12], [45]. 

Anaerobní degradace PCB 

 Mechanismus reduktivní dechlorace PCB byl objeven při studiu říčních sedimentů. 

Sedimenty kontaminované po dlouhou dobu těmito látkami vykazovaly nižší stupeň 

chlorace kongenerů PCB a nápadně vyšší obsah ortho-derivátů ve srovnání s původními 
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komerčními preparáty. Výšechlorované kongenery PCB totiž podléhají anaerobní 

dechloraci mnohem snadněji než nížechlorované, což nutně vede ke kumulaci mono- 

a dichlorbifenylů. Ty začínají být dechlorovány až ve chvíli, kdy jsou všechny 

výšechlorované aromáty přeměněny [12], [45]. 

 Proces redukční dechlorace probíhá ve dvou stupních za přítomnosti donoru 

elektronů. Nejprve se uvolní z molekuly PCB atom chloru ve formě chloridového anionu, 

na jeho místo pak vstupuje atom vodíku. Struktura bifenylového jádra zůstává zachována. 

K dechloraci dochází přednostně v polohách meta a para. Z ekologického hlediska je 

nejvýznamnější para-dechlorace, neboť para-chlorované kongenery jsou nejvíce toxické. 

Dosud nebyla přesně objasněna struktura dehalogenázy, enzymu zodpovědného 

za dechloraci PCB. Některé práce však poukazují na schopnost vitaminu B12 katalyzovat 

dechloraci některých kongenerů PCB, např. 2,3,4,5,6-pentachlorbifenylu. 

 Limitujícím faktorem dehalogenace může být přítomnost jiných konkurenčních 

akceptorů elektronů. Nejčastěji popisovanými inhibitory jsou kyslík, dusičnany a sírany 

[12], [20]. 

 Dosud nebyly izolovány čisté kultury mikroorganismů katalyzujících reduktivní 

dechloraci PCB. Provedené molekulárně biologické studie však prokázaly genetickou 

podobnost těchto organismů s bakteriemi z početného kmene Chloroflexi a s bakteriemi 

Dehalobacter, Dehalococcoides a Thermotogales. Analýza kultur kalyzujících meta- 

a para-dechloraci PCB potvrzuje přítomnost devíti kmenů sporulujících bakterií 

Clostridium, ale nebylo jednoznačně prokázáno, že právě ony jsou zodpovědny 

za dechloraci přítomných PCB [12], [13]. 

 Při pokusech se sedimenty z řeky Hudson River byla popsána schopnost bakterií 

anaerobně štěpit bifenylová jádra. Tento děj byl však podmíněn nepřítomností CO2, kdy 

jsou zřejmě zvýhodněny mikroorganismy degradující PCB až na nízkomolekulární látky, 

které organismy využívají jako elektronové akceptory. CO2 je tedy pravděpodobně 

důležitým prvkem při usměrňování anaerobní aktivity, neboť v jeho přítomnosti probíhá 

klasická anaerobní dechlorace [10]. 
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5 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
 Schopnost mikroorganismů degradovat uhlovodíky je známa už od roku 1895, kdy 

byl popsán růst kvasinek na parafínech. První zmínka o mikrobiální degradaci PCB se 

objevila roku 1973, byla prokázána schopnost bakterií rodu Achromobacter degradovat 

mono- a dichlorbifenyly [10]. Od té doby byla problematice biodegradací organických 

polutantů věnována velká pozornost. Výsledky některých biodegradačních experimentů 

s využitím různých druhů bakterií, hub a rostlin shrnuji v následujících kapitolách. 

Přestože je již známo poměrně velké množství organismů degradujících PCB a PAU, 

neustále existují snahy o optimalizaci biodegradačních procesů. Tomuto tématu se věnuji 

v kapitole 5.4 Zvyšování účinnosti biodegradace. 

5.1 Využití bakterií 

 V laboratoratořích Institutu environmentálního inženýrství VŠB-TU Ostrava byla 

provedena řada experimentů s využitím biodegradační aktivity bakterií Pseudomonas 

putida a Rhodococcus sp. k dekontaminaci PAU, PCB a NEL. Čisté bakteriální kmeny 

byly získány z České sbírky mikroorganismů působící při Přírodovědecké fakultě MU 

v Brně. 

 Sezima aplikoval směsnou bakteriální kulturu Rhodococcus sp. a Pseudomonas 

putida na simulovaný vzorek vody kontaminované PAU a PCB a na reálný vzorek 

anaerobně stabilizovaného, nehygienizovaného, odvodněného čistírenského kalu z ÚČOV 

Ostrava, rovněž kontaminovaného PAU a PCB. Za dobu jednoho měsíce bylo dosaženo 

nejlepších výsledků degradace u vzorků čistírenských kalů, v nichž byl obsah PAU snížen 

o 99 % a obsah PCB o 91 %. V modelových vzorcích vody byla účinnost biodegradace 

podstatně nižší (40 % pro PAU a 27 % pro PCB) [10]. 

 Lyčková a kol. [26] aplikovali čisté bakteriální kultury na vzorky sedimentů 

Černého potoka (Ostrava) silně kontaminovaných širokou škálou organických polutantů. 

Laboratorní experiment probíhal čtyři týdny v litrových skleněných lahvích se 100 g 

zeminy, 100 ml bakteriálního roztoku a 500 ml živného média za kontinuálního 

provzdušňování. Po měsíčním loužení bakteriální kulturou Rhodococcus sp. bylo 

odstraněno 91 % PAU a 50 % PCB. Využití kultury Pseudomonas putida umožnilo 

degradaci 78 % PAU a 57 % PCB. 
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 Stejný design experimentu použili Kučerová a kol. [25] pro dekontaminaci vzorků 

z lokality skládka odpadů Pozďátky, okres Třebíč. Za dobu čtyř týdnů bylo dosaženo 

poměrně dobrých výsledků biodegradace PAU – 79 % při aplikaci kultury 

Rhodococcus sp. a 81 % při použití bakterií Pseudomonas putida, odstranění PCB bylo 

mnohem méně účinné – pouze 14 % v obou případech. 

 Gondek a kol. [14] testovali biodegradační schopnost výše jmenovaných 

bakteriálních kmenů na čtyřech vzorcích půd odebraných na různých místech v Pekingu 

a na vzorku sedimentu z ostravské lokality Černý příkop. Jako bioreaktor sloužily kádinky 

o objemu dva litry, aerobní podmínky zajišťovaly akvarijní kompresory. Potřebné živiny 

byly dodány ve formě nutričních roztoků – kultivačních médií M1 (pro Pseudomonas 

putida) a M96 (pro Rhodococcus sp.). Jejich složení je uvedeno v tabulce 5. Experiment 

trval celkem 28 dní, účinnost biodegradace byla stanovena po týdnu a po 28 dnech. 

 Z analýzy sedimentů Černého příkopu (obr. 16) je patrná naprostá převaha 

kongenerů PCB 180 a PCB 153. Dohromady zaujímají téměř dvě třetiny celkového 

množství stanovovaných PCB. Na koncentraci těchto kongenerů může mít velký vliv 

přítomnost závodů chemického průmyslu v okolí. Účinnost odstranění jednotlivých PCB je 

znázorněna graficky na obrázcích 17 a 18. Nižší míra degradace kongenerů PCB 118 

a PCB 153 bakteriemi Pseudomonas putida (obr. 17), respektive PCB 118 a PCB 180 

u Rhodococcus sp. (obr. 18), může být způsobena vyšším stupně chlorace a polohou atomů 

chloru. Obecně byly níže chlorované kongenery degradovány intenzivněji než výše 

chlorované. Tomuto trendu se však výrazně vymyká kongener PCB 138 s šesti atomy 

chloru v molekule, který byl degradován ve větší míře než kongenery PCB 101 a 118 s pěti 

substituenty chloru. 

 Na obrázku 19 je znázorněno zastoupení jednotlivých typů PAU v sedimentu. 

Největší podíl zaujímá fluoranthen (16,47 %), anthracen (13,06 %), pyren (11,64 %), 

fenanthren (10,65 %) a naftalen (10,10 %). Většina z ostatních sledovaných látek je 

přítomna v množství 2,63 % až 7,24 %. Míra degradace jednotlivých PAU (obr. 20 a 21) 

roste s časem. Je to patrné zejména u benzo(b)fluoranthenu – po jednom týdnu bylo 

zdegradováno pouhých 7,14 %, ale na konci experimentu už byla účinnost degradace rovna 

82,14 %, což je zároveň nejlepší dosažený výsledek. Podobný průběh biodegradace byl 
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zaznamenán u benzo(b)fluoranthenu pro oba bakteriální kmeny, respektive 

u benzo(a)pyrenu v pokusu s Pseudomonas putida. 

 Ostatní čtyři studované vzorky byly odebrány většinou v blízkosti frekventovaných 

cest v pekingské čtvrti Haidian District. Ze stanovovaných PCB byl nejvíce zastoupen 

kongener č. 153, složení všech vzorků zobrazuje tabulka 6. Při srovnání s tabulkou 7 je 

patrné, že bakterie Pseudomonas putida byly při degradaci celkového množství PCB 

úspěšnější než Rhodococcus sp. v případě sedimentu z Černého příkopu a pekingských 

vzorků č. 1 a 4. Stalo se tak zřejmě proto, že tyto vzorky obsahují vyšší podíl kongenerů 

PCB 118 a PCB 180. Bakterie Rhodococcus sp. degradují tyto látky ve velmi omezené 

míře (méně než 20 % ve všech případech), kmen Pseudomonas putida byl při rozkladu 

těchto kongenerů podstatně úspěšnější (kolem 30 % v případě PCB 118 a necelých 40 % 

u PCB 180). 

 Pseudomonas putida byla obecně schopná ze stanovovaných PAU nejlépe 

degradovat fluoranthen, pyren a benzo(b)fluoranthen, což mohlo mít souvislost s poměrně 

vysokým obsahem těchto látek ve vzorcích. Relativně dobře rozkládala také naftalen, 

anthracen a benzo(k)fluoranthen, které byly zastoupeny v mnohem menší míře. Kmen 

Rhodococcus sp. byl schopen výborně degradovat PAU s nižší molekulovou hmotností 

(naftalen a anthracen), z majoritních kontaminantů pak zejména pyren, chrysen 

a benzo(a)pyren. Bakterie Rhodococcus sp. obecně degradovaly všechny stanovované 

PAU s vysokou účinnosti a celkově se pro biodegradaci PAU hodí lépe než Pseudomonas 

putida. Pro odstraňování PCB není výsledek zdaleka tak jednoznačný, záleží hlavně 

na zastoupení jednotlivých kongenerů v odebraném vzorku. 



Jana Masníková: Biodegradace PAU a PCB

 

 
2009  32 

Tabulka 5: Složení kultivačních médií pro laboratorní bakteriální degradaci PAU a PCB [14] 

 
Tekuté médium M1: 
Beef extract Broth 10 g 
Pepton 10 g 
NaCl   5 g 
Destilovaná voda 1000 ml 
pH faktor upraven 0,2M NaOH z 6,5 na 7,2 
Tekuté médium M96 (Mineral Medium with Vitamins):  
Na2HPO4 2,44 g 
KH2PO4 1,52 g 
(NH4)2SO4 0,50 g 
MgSO4 . 7 H2O 0,20 g 
CaCl2 . 2 H2O 0,05 g 
Trace element solution 10 ml 
Vitamin solution 2,5 ml 
Destilovaná voda 1000 ml 
pH faktor upraven na 6,9 
Sterilizace v autoklávu při 115 °C po dobu 15 minut 
 
Trace element solution (roztok stopových prvků): 
EDTA 0,5 g 
FeSO4 . 7 H2O 0,2 g 
Trace element solution (viz médium M65) 100 ml 
Destilovaná voda 900 ml 
Vitamin solution (roztok vitaminů): 
P-Aminobenzoat 1,0 mg 
Biotin 0,2 mg 
Nicotine Acid 2,0 mg 
Thiamine 1,0 mg 
Ca-Panthothenate 0,5 mg 
Pyridoxamine 5,0 mg 
Cyanocobalamine 2,0 mg 
Destilovaná voda 100 ml 
Tekuté médium M65 (Mineral Medium for Chemolitotrophic Growth H-3):  
KH2PO4 2,30 g 
Na2HPO4 . 2 H2O 2,90 g 
NH4Cl 1,00 g 
MgSO4 . 7 H2O 0,50 g 
NaHCO3 0,50 g 
CaCl2 . 2 H2O 0,01 g 
Ferric ammonium citrate 0,05 g 
Trace element solution 5 ml 
Agar (dle potřeby) 20 g 
Destilovaná voda 980 ml 
pH faktor upraven na 6,8 
 
Trace element solution (roztok stopových prvků): 
ZnSO4 . 7 H2O 0,10 g 
MnCl2 . 4 H2O 0,03 g 
H3BO3 0,30 g 
CoCl2 . 6 H2O 0,20 g 
CuCl2 . 2 H2O 0,01 g 
NiCl2 . 6 H2O 0,02 g 
Na2MoO4 . 2 H2O 0,03 g 
Destilovaná voda 1000 ml 
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Obrázek 16: Procentuální zastoupení kongenerů PCB v sedimentech Černého příkopu [14] 

 
Obrázek 17: Účinnost biodegradace jednotlivých kongenerů PCB bakteriemi Pseudomonas putida [14] 

 
Obrázek 18: Účinnost biodegradace jednotlivých kongenerů PCB bakteriemi Rhodococcus sp. [14] 
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Obrázek 19: Procentuální zastoupení jednotlivých PAU v sedimentech Černého příkopu [14] 

 
Obrázek 20: Účinnost biodegradace jednotlivých PAU bakteriemi Pseudomonas putida [14] 

 
Obrázek 21: Účinnost biodegradace jednotlivých PAU bakteriemi Rhodococcus sp. [14] 
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Tabulka 6: Obsah jednotlivých kongenerů PCB v odebraných vzorcích z Černého příkopu a z Pekingu [14] 

 
Vzorek PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 
Černý příkop   6 %   8 %   6 % 10 %   5 % 21 % 45 % 
Peking, vzorek 1 10 % 10 % 10 % 14 % 19 % 27 % 10 % 
Peking, vzorek 2 13 % 13 % 13 % 14 % 13 % 20 % 13 % 
Peking, vzorek 3 11 % 18 % 11 % 11 % 19 % 20 % 11 % 
Peking, vzorek 4   1 %   1 % 14 % 22 %   4 % 32 % 26 % 
 

Tabulka 7: Celková účinnost biodegradace PAU a PCB bakteriemi Pseudomonas putida 
a Rhodococcus sp. [14] 

 
 PAU PCB 
Vzorek P. putida Rhodococcus sp. P. putida Rhodococcus sp. 
Černý příkop 66 % 75 % 45 % 27 % 
Peking, vzorek 1 46 % 71 % 50 % 43 % 
Peking, vzorek 2 40 % 67 % 37 % 43 % 
Peking, vzorek 3 35 % 70 % 38 % 45 % 
Peking, vzorek 4 43 % 68 % 50 % 45 % 
 

 Na pracovištích VŠCHT v Praze prováděli Komancová a kol. [23] biodegradační 

experimenty s imobilizovanými buňkami (nosič SIRAN) bakteriálního kmene 

Pseudomonas putida/2 izolovaného z kontaminovaných míst v České republice. Inokulum 

bylo dávkováno do skleněných reaktorů spolu s minerálním médiem, stopovými prvky 

a bifenylem jako zdrojem uhlíku a energie pro bakterie. Biodegradaci byly podrobeny 

některé tri- a tetrachlorbifenyly, které patří mezi majoritní složky průmyslové směsi PCB 

Delor 103. Produkty degradace 2,2´,5-trichlorbifenylu potvrdily, že Pseudomonas putida/2 

je schopná použít 2,3- i 3,4-dioxygenázovou metabolickou cestu a atakuje obě bifenylová 

jádra. Biodegradace obou vybraných tetrachlorbifenylů proběhla velmi úspěšně – kongener 

2,2´,5,5´-tetrachlorbifenyl byl odstraněn asi z 87 % a zůstatek 2,2´,5,6´-tetrachlorbifenylu 

po třech týdnech byl jen necelých 6 %. Pokus prokázal novou schopnost použitého kmene 

dehalogenovat PCB. Po eliminaci atomu chloru zřejmě následoval atak 2,3-dioxygenázy. 

Při identifikaci produktů všech tří experimentů byl objeven jen překvapivě nízký obsah 

předpokládaného hlavního produktu degradace, 2,5-dichlorbenzoové kyseliny. Byl proto 

proveden ještě samostatný pokus s 2,5-dichlorbenzoovou kyselinou. Po třech týdnech 

degradace zůstatek činil pouhých 25 %. Je tedy možné, že se Pseudomonas putida/2 zařadí 

k malému počtu dosud známých bakteriálních kmenů se schopností degradovat jak PCB, 

tak chorbenzoové kyseliny. 
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 Demnerová a kol. [6] se zaměřili na izolaci vhodných bakteriálních kmenů 

z kontaminovaných lokalit. Na základě laboratorních experimentů vybrali dva kmeny 

gramnegativních bakterií (později určených jako Pseudomonas alcaligenes a Pseudomonas 

maltophilia), které odbouraly Delor 103 po čtrnácti dnech kultivace na zůstatek 20-25 %. 

Vybraná směs bakterií byla rovněž použita pro odstraňování kontaminace PCB (Delor 103) 

z podzemních vod. V dvoustupňovém poloprovozním experimentů (adsorpce PCB 

na nosič, degradace PCB zachycených na sorbentu) byla výchozí koncentrace PCB během 

45 dní snížena na 20-25 %. 

 V červenci roku 2002 proběhlo v Praze dvanácté mezinárodní Biodeterioration 

and Biodegradation Symposium pořádané International Biodeterioration Society. V sekci 

“Biodegradace perzistentních sloučenin” byla prezentována řada zajímavých přednášek. 

Prof. Laborda z Madridu např. referoval o aerobním bakteriálním kmeni 

Janibacter sp. MS3-02 izolovaném z půdy v blízkosti madridské spalovny. Tento kmen 

projevil schopnost degradovat více než 50 % obsahu kongenerů PCB z komerční směsi 

Aroclor 1242 během sedmi dnů kultivace v minerálním médiu obsahujícím kvasničný 

extrakt, ale bez přídavku bifenylu. Za dvacet dnů inkubace bakterie degradovaly 50-100 % 

obsahu hlavních kongenerů Arocloru 1242. Tento kmen se předběžně jeví jako velice 

dobře využitelný v průmyslových biodegradačních technologiích pro odstraňování 

kontaminace PCB. 

 V laboratořích dr. Kimbary z Japonska se soustřeďují na vývoj kombinované 

technologie odstraňování PCB, fyzikální a chemické ošetření spojené s biodegradací. 

Pro degradaci komerční směsi Kaneclor byl použit systém dvou reaktorů – jeden byl 

inokulován bakteriemi Comamonas testosteroni TK102, druhý z nich bakteriemi 

Rhodococcus opacus TSP203. Po optimalizaci kultivačních podmínek bylo tímto 

způsobem za dobu devíti dnů degradováno téměř 100 % z 50 g Kanecloru 1000 a 100 % 

ze 100 g Kanecloru 500. Dioxiny, dibenzofurany a koplanární kongenery PCB byly úplně 

odstraněny ze směsi dechlorací UV zářením a biodegradací [5]. 
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5.2 Využití hub 

 Novotný a kol. [34], [35] sledovali schopnost ligninolytických hub degradovat PAU 

se třemi a čtyřmi aromatickými kruhy. Využili tekuté komplexní médium obsahující 

maltózový extrakt (0,5 %) a glukózu (1 %). Během dvou týdnů byl izolát Irpex lacteus 

schopen odstranit z původních 25 ppm 60 % anthracenu, 15 % fluoranthenu 

a 40 % pyrenu. Účinnost degradace s kmeny Pleurotus ostreatus a Phanerochaete 

chrysosporium byla znatelně nižší. Kmen Irpex lacteus byl aplikován rovněž na půdu 

kontaminovanou PAU v konečné koncentraci 50 ppm. Za tři měsíce byl schopen při teplotě 

26 °C odstranit 37 % fenanthrenu, 49 % anthracenu, 25 % fluoranthenu a 52 % pyrenu. 

5.3 Využití rostlin 

 Při laboratorních fytoremediačních pokusech nejsou vždy využívány celé rostliny, 

ale často jen asepticky pěstované rostlinné tkáňové kultury (rostlinné buňky kultivované 

in vitro), které mají kratší generační dobu, velký nárůst biomasy a rostou za definovaných 

podmínek bez závislosti na počasí. Používá se několika typů tkáňových kultur – amorfní 

kalusové kultury, diferencované kultury nebo transformované kořenové “hairy root” 

kultury. 

 Demnerová a kol. [6] testovali kultury rostlinných buněk odvozených od druhů 

Solanum aviculare (lilek ptačí), Solanum nigrum (lilek černý) a Armoracia rusticana (křen 

selský). Jako modelovou sloučeninu použili komerční směs PCB, Delor 103. Rostlinné 

kultury byly kultivovány 14-20 dní submerzně s 50-100 ppm Deloru 103. Nejlepších 

výsledků bylo dosaženo s diferencovanými kulturami druhu Solanum nigrum (SNC-90, 

SNT-2), které vykazovaly průměrnou přeměnu PCB až 40-60 %. Relativně vysoká míra 

degradace PCB (30-40 %) byla zjištěna také u kultury Armoracia rusticana (K54). 

U kulrury SNC-90 byl sledován vliv kultivačních podmínek na přeměnu PCB. Bylo 

zjištěno, že rostliny nemohou využívat PCB jako zdroj uhlíku, k účinné přeměně dochází 

až v přítomnosti jiné uhlíkaté látky (např. sacharózy). Bifenyl (dobře využitelný 

bakteriemi) naopak snižuje schopnost rostlinných buněk metabolizovat PCB a působí 

velmi toxicky. Při sledování časové závislosti degradace se ukázalo, že během třiceti dnů 
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došlo k přeměně 60 %PCB přítomných v Deloru 103 a nejvýraznější pokles koncentrace 

byl naměřen během prvních deseti dnů experimentu. 

 Cheema a kol. [21] provedli skleníkový experiment s rostlinným druhem Festuca 

arundinacea (kostřava rákosovitá). Sledovali úbytek PAU (fenanthrenu a pyrenu) v půdě 

vlivem fytoremediace. Byly připraveny vzorky půd o různém obsahu kontaminantů: 11-

344 mg/kg fenanthrenu a 15-335 mg/kg pyrenu. Po 65 dnech růstu kostřav 

v kontaminované půdě byl změřen nárůst rostlinné biomasy, množství živých 

mikroorganismů, dehydrogenázová aktivita, množství ve vodě rozpustných fenolických 

látek a rezidua aplikovaných PAU. 

 Bylo zjištěno, že vybrané PAU (fenanthren a pyren) při nižších koncentracích 

nevykazovaly negativní působení na růst kostřav, naopak vyšší koncentrace PAU 

způsobily redukci rostlinné biomasy (53,5 % nadzemní části a 29,7 % kořenů) ve srovnání 

s kontrolními rostlinami. V osázené půdě byla pozorována vyšší biologická aktivita 

(množství živých mikroorganismů, dehydrogenázová aktivita, množství ve vodě 

rozpustných fenolických látek) v porovnání s neosázeným kontrolním pokusem. 

Biologická aktivita kolelovala s koncentrací PAU v půdě u osázených i neosázených 

půdách. Přítomnost PAU tedy podporuje mikrobiální aktivitu, ale na rostlinný růst působí 

ve vyšších koncentracích inhibičně. 

 Účinnost degradace fenanthrenu byla 91,7-97,8 %, pyren byl odstraněn z 70,8-

90,0 % v osázených půdách, v půdách bez rostlin byla účinnost degradace o 1,88-3,19 %, 

respektive o 8,85-20,69 % menší. Nižší procento odstranění pyrenu oproti fenanthrenu 

potvrzuje obtížnější rozložitelnost PAU s větším počtem aromatických kruhů v molekule. 

Úbytek PAU v půdách mohl být způsoben biodegradací, biosorpcí pomocí rostlin nebo 

abiotickými procesy (vymývání, vypařování apod.). V řadě prací autoři tvrdí, 

že bioakumulace hydrofobních polutantů rostlinami je téměř nulová. Jak uvádí autoři 

článku, k vymývání PAU mohlo docházet jen ve velmi omezené míře nebo vůbec. Téměř 

veškerý úbytek PAU tedy zřejmě souvisí s aktivitou mikroorganismů. Tato fakta vedou 

k úvaze, že použité rostliny pravděpodobně zvyšují hustotu rhizobiální populace 

mikroorganismů a stimulují biodegradaci polutantů tím, že vylučují látky zvyšující jejich 

biodostupnost, poskytují mikroorganismům látky vhodné jako substrát při kometabolickém 

rozkladu PAU a celkově tvoří vhodné prostředí pro růst mikroorganismů. Výsledky tohoto 
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experimentu potvrzují, že fytoremediaci lze využít jako efektivní a šetrnou metodu 

odstraňování kontaminace PAU. 

5.4 Zvyšování účinnosti biodegradace 

 Biodegradační schopnost mikroorganismů je známa již poměrně dlouhou dobu. 

V současnosti existuje snaha o optimalizaci degradačních procesů, o získání čistých kultur 

mikroorganismů s vyšší degradační schopností, o úplný rozklad organických kontaminantů 

různými metodami. Účinnost biodegradace je možno zvýšit např. přídavkem nutrientů 

(dusík, fosfor), surfaktantů, použitím chemické předoxidace, imobilizací buněk nebo 

přídavkem geneticky modifikovaných organismů [9]. 

 Při biologickém rozkladu hydrofobních organických látek v půdách dochází 

k interakci mezi pevnými časticemi půdy, molekulami polutantu a vody, mezi strukturou 

horniny a mikroorganismy. Povrchově aktivní látky (surfaktanty ) mohou ovlivnňovat tyto 

interakce a pomoci překonat nebo alespoň snížit problém nízké dostupnosti molekul 

hydrofobního polutantu pro mikroorganismy. Nejvýznamnějším přínosem povrchově 

aktivních látek je zvýšení účinnosti a rychlosti přenosu polutantu do vodné fáze [30]. 

 V mnohých technologických postupech jsou mikrobiální buňky používány 

v imobilizované formě. Imobilizace omezuje pohyb buněk a vytváří mikroklima se 

stabilnějšími a lépe definovatelnými podmínkami pro růst. Tato technologie zvyšuje 

koncentraci buněk v reaktoru, ovlivňuje jejich rozmístění v prostoru, zvyšuje odolnost 

mikroorganismů vůči účinkům některých toxických látek a rovněž umožňuje snadné 

oddělení buněk po skončení procesu. Imobilizace se provádí zachycením nebo zakotvením 

buněk na povrchu (biofilmy) nebo uvnitř (enkapsulace) vhodných nosičů, případně jejich 

stabilizaci a převedení na buněčné agregáty s lepšími sedimentačními vlastnostmi 

(např. za pomoci flokulačních činidel). Tvorba stabilních biofilmů bývá stimulována 

skokovou změnou fyziologických faktorů prostředí (pH, teplota, osmotický tlak, 

kvantitativní a kvalitativní zastoupení základních nutrietů) nebo vystavením mikrobiální 

populace dlouhodobému stresu (nedostatek živin, vysoká koncentrace toxických látek 

apod.). Imobilizace je pro buňky mnohých mikrobiálních druhů přirozenou formou 

existence, neboť napodobuje přirozené biofilmy mikroorganismů ve vodném prostředí 

(např. na kamenech či spadlém dřevě) [31], [42]. 
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 Jako nosiče se využívají často polymerní materiály přírodního i syntetického 

původu (alginát, želatina) nebo nejrůznější ve vodě nerozpustné materiály (pórovité sklo, 

písek apod.). Palatý a kol. [36] např. s úspěchem využili jako nosič mikroorganismů 

při biodegradaci PCB hnědouhelnou škváru. Tento materiál má řadu výhodných vlastností, 

jako je jeho silikátová porézní struktura, obsah uhlíkového nedopalu, určitá neutralizační 

kapacita a přítomnost mnoha prvků, které mohou působit katalyticky (železo, mangan 

a stopové prvky) nebo jako živiny při biochemických procesech (fosfor, vápník, hořčík). 

V pórech škváry je možný i vznik anaerobního prostředí, ve kterém dochází k redukci 

některých látek. Pro adaptaci mikroorganismů byl využit namísto obvyklého bifenylu jeho 

derivát 4,4´-diaminobifenyl (benzidin). Jako zkušební zařízení byla použita skleněná 

kolona o světlosti 5,5 cm a délce náplně 115 cm, tedy o objemu 2,73 dm3 škváry, vytříděné 

na velikost zrn 2-7 mm. Jako modelový vzorek PCB byl sloužil roztok Deloru 103 

ve vodovodní vodě, skrápění zajišťovala nádobka s připouštěným vzduchem. V dalším 

období byla do roztoku přidávána voda kontaminovaná PCB a chlorovanými ethyleny 

ze ZEZ Silko Žamberk v poměru 1:1 nasycenému roztoku Deloru 103. Výsledky 

experimentu dokazují, že uvedená metoda zneškodňování PCB (alespoň méně 

chlorovaných derivátů odpovídajících Deloru 103) vyniká vysokou účinností, při vhodných 

podmínkách nad 99 %, a je v kombinaci s extrakcí vodnými roztoky tenzidů použitelná 

i pro dekontaminaci zemin. 

 Pro zvýšení účinnosti biodegradace PCB se rovněž využívá přídavku induktor ů 

degradace (bifenyl) či strukturních analogů (flavonoidy, fenolické látky, terpeny) [7], 

[9]. Fakt, že bifenyl indukuje expresi degradačních bph genů dioxygenáz, je znám již 

poměrně dlouhou dobu. Proto se bifenyl často přidává do růstového média pro podporu 

biodegradace. Přímou aplikaci bifenylu na kontaminované plochy však limitují jeho 

toxické vlastnosti. Proto se hledají jiné cesty podpory biodegradace. Myšlenka využít 

k tomuto účelu terpeny je relativně nová. Vychází z následující úvahy. PCB i bifenyl jsou 

xenobiotika, tedy látky původně se nevyskytující v přírodě. Je však pravděpodobné, 

že metabolická dráha degradace PCB původně sloužila k rozkladu jiné přírodní sloučeniny 

s podobnou strukturou. Jako vhodní adepti připadají v úvahu molekuly s šestičlenným 

aromatickým kruhem. 

 Bylo potvrzeno, že některé rostlinné flavonoidy indukují metabolismus PCB 

ve stejném rozsahu jako bifenyl. Podle některých studií indukují rostlinné materiály známé 
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vysokým obsahem terpenů (pomerančové slupky, borovicové jehličí, eukalyptové 

a břečťanové listy) téměř úplné vymizení PCB ve vzorcích půd v laboratorních 

podmínkách. Tyto materiály byly při degradaci směsi Aroclor 1242 účinnější než bifenyl, 

což podporuje hypotézu, že terpeny jsou jedním z přirozených substrátů 

pro mikroorganismy utilizující bifenyl. Byl dokázán růst bakteriálních izolátů na cymenu, 

pinenu a limonenu. Indukce metabolismu PCB byla pozorována i v případě karvonu, 

chemické sloučeniny izolované z máty (Mentha spicata) v přítomnosti bakterií 

Arthrobacter sp. Dokonce bylo potvrzeno, že ani aromatický charakter sloučeniny není 

nutnou podmínkou indukce bakteriální degradace PCB. Tak třeba izopren, který nejenže 

není aromatický, ale nemá ani cyklickou strukturu, byl z hlediska indukční aktivity rovněž 

úspěšný [9]. 

 Dercová [9] uvádí výsledky experimentu, v němž byly pro podporu biodegradace 

směsi Delor 103 bakteriemi Pseudomonas strutzeri dodány terpeny. Protože bylo zjištěno, 

že kmen Pseudomonas strutzeri nedokáže využít testované terpeny (karvon a limonen) 

jako zdroj uhlíku, byly použity jako uhlíkaté zdroje bifenyl, glukóza, glycerol a xylóza. 

Pozoruhodné byly zejména výsledky získané pro biodegradaci PCB v přítomnosti xylózy 

jako zdroje uhlíku a karvonu jako možného induktora. V uvedeném případě bylo 

odbouráno ze systému bez přídavku karvonu 7-37 % jednotlivých kongenerů PCB 

a s přídavkem karvonu 30-70 %. Xylóza patří mezi hůře utilizovatelné zdroje uhlíku 

za aerobních i anaerobních podmínek, na rozdíl od bifenylu však není toxická. Tento fakt 

a rovněž skutečnost, že bakterie Pseudomonas strutzeri jsou schopné za aerobních 

podmínek utilizovat xylózu jako zdroj uhlíku při současném zachování biodegradačního 

potenciálu vůči PCB, se jeví jako perspektivní pro bioremediace půd kontaminovaných 

PCB. 

 Dercová [9] se také věnovala studiu abiotických metod degradace PCB – chemické 

oxidace pomocí Fentonova činidla (10 % H2O2 a 1 mM FeSO4 v H2O) v kombinaci 

s biodegradací. Hydroxylový radikál vytvořený Fentonovou reakcí poskytuje účinný 

mechanismus pro zvýšení degradace chlorbenzoátů a PCB. Ve starší práci Aronstein a kol. 

bylo popsáno použití Fentonovy reakce jako jeden ze způsobů úpravy PCB před aerobní 

biodegradací. Tímto postupem byl částečnou chemickou oxidací zpřístupněn biologickému 

ataku jinak poměrně odolný 2,2´,4,4´-tetrachlorbifenyl. Dercová rovněž prokázala 

pozitivní vliv Fentonovy reakce na účinnost následného rozkladu PCB bakteriemi 
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Pseudomonas stutzeri. Chemická eliminace PCB se přitom (narozdíl od biologické 

degradace) jeví jako stukturně nespecifický proces. Poločas eliminace kongenerů PCB 

roste v obou případech se stoupajícím počtem atomů chloru v molekule. Obecně lze 

z výsledků těchto experimentů vyvodit závěr, že vzájemnou kominací chemických 

a biologických metod je možné zvýšit účinnost odstranění PCB. 

 V řadě laboratorních experimentů se setkáváme s tvorbou a využitím geneticky 

modifikovaných organismů (GMO) s pozměněnou genetickou výbavou za účelem 

zlepšení biodegradačních schopností. Při bioremediacích se využívají geneticky 

pozměněné bakterie nebo rostliny. Houby (plísně) sice poměrně dobře degradují celou řadu 

velmi špatně odbouratelných látek, ale pro genetické modifikace nejsou vhodné svou 

složitostí genomu. Navíc mnohé houby jsou rostlinnými patogeny, nehodí se tedy 

pro odstraňování polutantů z přírody. Využití GMO při bioremediacích jsou založena 

na vývoji a aplikaci GMO přímo na kontaminovaném místě (in situ). 

 Složité organické látky jsou degradovány v několika na sebe navazujících krocích. 

Jen málokterý organismus vlastní enzymatický aparát pro všechny tyto procesy 

a degradace se tak musí účastnit několik různých organismů. Zdá se, že použití GMO 

v praxi je v mnoha směrech výhodnější než využití konsorcií nemodifikovaných 

organismů, kde intermediáty metabolické dráhy musí být přenášeny mezi jednotlivými 

buňkami, což vede ke snížení aktivity. Navíc mohou vznikat tzv. dead end metabolity. 

Použití GMO, kde celý katabolický proces probíhá v jedné buňce, může odstranit výše 

zmíněné problémy. Tento postup ovšem vyžaduje, aby modifikované organismy byly 

schopny přežít v reálném životním prostředí a aby odstraňovaná látka byla volně přístupná 

jejich působení. 

 Aplikace geneticky modifikovaných mikroorganismů při degradaci PCB byly 

prováděny pouze pro aerobní část degradační dráhy, tj. pro níže chlorované kongenery 

PCB. Dehalogenace výše chlorovaných bifenylů, které vyžadují anaerobní podmínky, jsou 

hůře přístupné genetickým manipulacím. Aerobní degradace PCB je realizována dvěma 

metabolickýcmi drahami. Horní dráha přeměňuje příslušný kongener PCB na odpovídající 

chlorbenzoát, který v dolní dráze podléhá kompetní mineralizaci. Řada mikroorganismů 

degradujících PCB vlastní pouze enzymy pro horní metabolickou dráhu a biodegradace tak 

končí u chlorbenzoátů. Geny kódující oxygenázový enzymatický aparát horní metabolické 
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dráhy se označují jako bph geny, konkrétně bphA1, bphA2, bphA3, bphA4, bphB, bphC 

a bphD. Genetická modifikace bakterie Pseudomonas putida F1 degradující toluen tak byla 

po vnesení klastru genů bph schopna růst na bifenylu. 

 Rovněž byla provedena genetická modifikace PCB metabolizujícího kmene 

Comamonas testosteroni VP44, který byl poté schopen provést dechloraci a kompletní 

mineralizaci otho- a para-substituovaných monochlorbifenylů. Kmen byl modifikován 

vnesením genů z bakterie Pseudomonas aeruginosa 142 kódujících ortho-dechloraci 

a genů z Arthrobacter globiformis KZT1, které kódují para-dechloraci [8]. 

 V laboratorním experimentu provedeném v Mikrobiologickém ústavu AV ČR se 

podařilo přenést plazmid nesoucí clc geny kódující ortho-štěpení chlorkatecholů do buněk 

kmene Pseudomonas fluorescens S12 vlastnícího geny pro meta-štěpení horní bifenylové 

dráhy. Zjistilo se, že tento hybridní kmen byl schopen po vnesení do půdy efektivněji 

degradovat PCB [2]. 

 Podařilo se zkonstruovat také geneticky modifikované rostliny, je např. možné 

vpravit do rostlinného genomu gen z bakteriální degradační dráhy PCB bakterie 

Agrobacterium tumefaciens. Byl vybrán gen bphC, jehož produkt umožňuje krok, který by 

měl být z hlediska rostlinného metabolismu nejproblematičtější. Tímto krokem je otevření 

aromatického kruhu [1]. 

 Jako příklad GMO využitých pro bioremediaci PAU uveďme experiment 

s bakteriálním kmenem Pseudomonas fluorescens HK44. Ten byl geneticky modifikován 

naftalenovým katabolickým plazmidem pUTK21. Aby bylo možné účinně sledovat 

biodegradační aktivitu vybraného kmene, byl do plazmidu pUTK21 vnesen ještě lux gen 

tak, aby degradační geny naftalenu a lux geny byly pod stejným promotorem. Přítomnost 

naftalenu nebo intermediátů jeho metabolické dráhy, salicylátu nebo 4-methylsalicylátu, 

způsobila zvýšenou expresi genů pro odbourání naftalenu a u bakterií se projevila 

bioluminiscencí, která byla monitorována. Míra bioluminiscence ukazuje rychlost a úroveň 

biodegradace, aniž by se musela použít chemická anylýza. Bakterie byly zaočkovány 

do půdy kontaminované naftalenem, fenanthrenem a anthracenem. Nesterilní půda 

umožnila kontakt GMO s indigenní mikroflórou. Ještě po 444 dnech geneticky 

modifikované bakterie vykazovaly aktivitu vůči PAU, i když pouze v přítomnosti 

anorganických živin [8]. 
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6 ZÁVĚR 
 Lidská aktivita a zvyšující se životní úroveň s sebou přináší produkci 

anorganických a organických škodlivin. Mezi nejdiskutovanější z nich patří skupina 

perzistentních organických polutantů, k nimž se řadí PAU i PCB. Mají řadu 

problematických vlastností – jsou mimořádně odolné vůči chemickému i biologickému 

působení, kumulují se v tělech živých organismů i v životním prostředí, mnohé z nich jsou 

toxické nebo karcinogenní. Proto bylo vynaloženo značné úsilí k nalezení vhodných cest 

jejich odstranění ze životního prostředí. Vedle poměrně náročných a drahých fyzikálně-

chemických metod byla věnována velká pozornost možnosti degradace těchto látek pomocí 

biologických systémů. 

 V řadě laboratorních experimentů byla prokázána schopnost mnohých bakterií, 

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

enzymy řídící biodegradační pochody a geny, které tyto enzymy kódují. V návaznosti 

na tyto poznatky byly zkonstruovány geneticky modifikované organismy s lepšími 

biodegradačními vlastnostmi. Byl sledován vliv metabolitů rostlin na rhizosferní 

mikrobiální degradaci a obecně vliv nejrůznějších látek, které mohou odbourávání POPs 

podpořit (např. bifenyl, rostlinné flavonoidy a terpeny pro zvýšení degradace PCB), využití 

nosičů pro zlepšení podmínek růstu mikroorganismů a možné kombinace chemických 

a biologických metod, které odstranění obtížně rozložitelných polutantů zefektivní 

a urychlí. 

 Současným trendem je snaha o aplikaci poznatků získaných laboratorními 

experimenty při provádění biotechnologických sanačních prací v terénu. Ty jsou 

realizovány buď přímo na kontaminované lokalitě (in situ) nebo na speciálních 

zabezpečených dekontaminačních plochách či v bioreaktorech (ex situ). Celý 

biodegradační proces je vysoce komplexní a lze jen těžko předpovědět, jak který parametr 

v té které lokalitě ovlivní biologický rozklad polutantů. 

 Výhoda biologických metod spočívá především v jejich relativní jednoduchosti 

a z ní plynoucích nízkých nákladů. Biotechnologická sanace je zároveň nejpřirozenějším 

a tím i ekologicky nejšetrnějším mechanismem odstranění organických polutantů 

ze životního prostředí, neboť metabolické procesy degradujících mikroorganismů jsou 

součástí uzavřeného koloběhu uhlíku v přírodě. Navíc konečnými produkty biologického 
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rozkladu jsou obvykle pro životní prostředí neškodné látky. V České republice mají 

biotechnologické sanace velkou perspektivu v souvislosti s vysokou koncentrací 

strojírenského, koksárensko-chemického a petrochemického průmyslu na relativně malém 

území a z ní plynoucího zatížení prostředí organickými kontaminanty. 

 Velkým omezením pro aplikaci biologických metod je, ve srovnání s fyzikálními 

či chemickými metodami, jejich pomalost. Při vysokých vstupních koncentracích 

kontaminantů je doba potřebná k jejich dokonalému odstranění i několik let. Degradace 

složitých organických sloučenin často vyžaduje součinnost několika různých organismů, 

které mohou mít rozdílné nároky co se týče obsahu živin, teploty, redoxních potenciálů 

a pH prostředí. Vytvoření optimálních podmínek pro biodegradaci je v těchto případech 

nesmírně složité. 

 V budoucnosti bude třeba věnovat pozornost izolaci a charakterizaci nových lepších 

degradérů organických sloučenin, genetické modifikaci těchto organismů za účelem 

zvýšení účinnosti biodegradace, optimalizaci růstových podmínek a zejména designu 

a testování bioremediačních technologií v praxi. 

 Je třeba mít na paměti nebezpečí látek jako jsou PCB a PAU pro organismy 

a životní prostředí a podnikat takové kroky, které by v první řadě snižovaly produkci 

těchto látek a v druhé řadě využívat technologie, které umožní snížit jejich koncentraci 

v prostředí. 



Jana Masníková: Biodegradace PAU a PCB

 

 
2009  46 

7 LITERATURA 
1 BOROVKA, J., et al. Problematika genetických modifikací rostlin se snahou zvýšit 

jejich schopnost degradace polychlorovaných bifenylů. In DAMBORSKÝ, J. 
Od laboratorních experimentů k bioremediačním technologiím. 1. vyd. Praha: 
ČSBMB, 1999. s. 43. ISBN 80-902013-2-6. 

 
2 BRENNER, V. Biodegradace persistentních xenobiotik. In HALOUSKOVÁ, O. 

Biodegradace VI: Sborník konference. 1. vyd. Seč – Ústupky: Vodní zdroje 
Ekomonitor s r. o., 2003. s. 45-47. ISBN 80-903203-2-5. 

 
3 BUCHTA, M. Metodika stanovení PCB. In ČÍŽEK, Z. Polychlorované bifenyly: 

Sborník referátů. Praha: BIJO, 1992. s. 41-55. 
 
4 ČÍŽEK, Z. K možnostem zneškodňování PAU v odpadech solidifikací. In ČÍŽEK, 

Z. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU): Sborník referátů ze semináře. 
Praha: BIJO TC a.s., 1995. s. 141-143. 

 
5 DEMNEROVÁ, K., et al. 12th International Biodeterioration and Biodegradation 

Symposium. Informace o průběhu a výsledcích. In HALOUSKOVÁ, O. 
Biodegradace VI: Sborník konference. 1. vyd. Seč – Ústupky: Vodní zdroje 
Ekomonitor s r. o., 2003. s. 61-64. ISBN 80-903203-2-5. 

 
6 DEMNEROVÁ, K., et al. Možnosti biodegradace PCB různými biologickými 

systémy. In Biodegradace II: Sborník přednášek ze semináře. Seč u Chrudimi: 
Vodní zdroje Ekomonitor s r. o., 1998. s. 21-24. 

 
7 DEMNEROVÁ, K., et al. Možnosti zvýšení degradačního potenciálu na lokalitách 

kontaminovaných PCB. In DAMBORSKÝ, J. Od laboratorních experimentů 
k bioremediačním technologiím. 1. vyd. Praha: ČSBMB, 1999. s. 6. ISBN 80-
902013-2-6. 

 
8 DEMNEROVÁ, K., MACKOVÁ, M. Geneticky modifikované organismy 

v ekosystému [online]. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2006 [cit. 2009-
04-22]. Dostupný z WWW: 
<http://www.phytosanitary.org/projekty/2005/VVF_03_2005.pdf>. 

 
9 DERCOVÁ, K. Biodegradácia PCB a možnosti zvyšovania jej účinnosti. 

In HALOUSKOVÁ, O. Biodegradace V: Sborník konference. 1. vyd. Praha: 
VŠCHT Praha, 2001. s. 37-43. ISBN 80-7080-419-X. 

 
10 FEČKO, P., et al. Environmentální biotechnologie. Ostrava: Ediční středisko VŠB-

TU Ostrava, 2004. 180 s. ISBN 80-248-0700-9. 
 
11 FIALA, L. Využití a zneškodňování odpadů s obsahem PCB spalováním. 

In ČÍŽEK, Z. Polychlorované bifenyly: Sborník referátů. Praha: BIJO, 1992. s. 65-
68. 

 



Jana Masníková: Biodegradace PAU a PCB

 

 
2009  47 

12 FIELD, J. A., SIERRA-ALVAREZ, R. Microbial transgormation and degradation 
of polychlorinated biphenyls. Environmental Pollution [online]. 2008, vol. 155, 
is. 1 [cit. 2009-04-26], s. 1-12. Dostupný z WWW: 
<http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science?_ob=ArticleURL&_udi=
B6VB5-4R70W0T-
3&_user=822117&_coverDate=09%2F30%2F2008&_alid=908592171&_rdoc=4&
_fmt=high&_orig=search&_cdi=5917&_docanchor=&view=c&_ct=53&_acct=C0
00044516&_version=1&_urlVersion=0&_userid=822117&md5=ce7c759e9ad276b
77085edcf566f9ccd>. 

 
13 FURUKAWA, K., FUJIHARA, H. Microbial degradation of polychlorinated 

biphenyls: Biochemical and molecular features. Journal of Bioscience 
and Bioengineering [online]. 2008, vol. 105, no. 5 [cit. 2009-04-26], s. 433-449. 
Dostupný z WWW: <http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science?_ob=
ArticleURL&_udi=B6VSD-4SRVRP4-
1&_user=822117&_coverDate=05%2F31%2F2008&_alid=908583385&_rdoc=5&
_fmt=high&_orig=search&_cdi=6260&_docanchor=&view=c&_ct=31&_acct=C0
00044516&_version=1&_urlVersion=0&_userid=822117&md5=a4b22c93113ab8
4c811ff32c561a14a9>. 

 
14 GONDEK, H. et al. Výzkum a vývoj rekultivačních materiálů pro biologickou 

rekultivaci. Ostrava, 2008. 70 s. VŠB-TUO. Výzkumná zpráva v rámci řešení 
projektu MŠMT ČR KONTAKT č.ME 870. 

 
15 HAVLÍK, B. Hygienická problematika PCB. In ČÍŽEK, Z. Polychlorované 

bifenyly: Sborník referátů. Praha: BIJO, 1992. s. 31-40. 
 
16 HOLOUBEK, I. Chemie životního prostředí III.: Vybrané typy environmentálních 

polutantů [online]. Brno: RECETOX MU Brno, 2008 [cit. 2009-01-30]. Dostupný 
z WWW: <http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=studium--studijni-materialy-
ke-stazeni#ostatni>. 

 
17 HOLOUBEK, I., LODOLO A., DEMNEROVÁ K. Environmentální aspekty 

antropogenních činností: Biologické metody remediace [online]. Brno: RECETOX 
MU Brno, 2008 [cit. 2009-04-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.recetox.muni.cz/sources/prednasky/entech/entech-12-biologicke-
remediace.pdf>. 

 
18 HOLOUBEK, I. Osud polycyklických aromatických uhlovodíků v prostředí. 

In ČÍŽEK, Z. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU): Sborník referátů 
ze semináře. Praha: BIJO TC a.s., 1995. s. 23-65. 

 
19 HOLOUBEK, I. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) v prostředí. 1. vyd. 

Praha: Český ekologický ústav a Odbor ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR, 
1996. 136 s. ISBN 80-85087-44-8. 

 



Jana Masníková: Biodegradace PAU a PCB

 

 
2009  48 

20 HORÁK, P. Mechanismy biodegradací kontaminantů a bioasanační techniky. 
1. vyd. Ústí nad Labem: FŽP UJEP Ústí nad Labem, 2006. 204 s. ISBN 80-7044-
814-8. 

 
21 CHEEMA, S. A, et al. Enhancement of phenanthrene and pyrene degradation 

in rhizosphere of tall fescue (Festuca arundinacea). Journal of Hazardous Materials 
[online]. 2009 [cit. 2009-04-26]. Dostupný z WWW: 
<http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science?_ob=ArticleURL&_udi=
B6TGF-4V3SY8G-
9&_user=822117&_coverDate=12%2F09%2F2008&_alid=908597812&_rdoc=2&
_fmt=high&_orig=search&_cdi=5253&_docanchor=&view=c&_ct=2&_acct=C00
0044516&_version=1&_urlVersion=0&_userid=822117&md5=42a0ba5a92f06f98
311e2da95c030231>. 

 
22 JUNGR, V., BĚLOHLÁVKOVÁ, J. Sledování šíření polycyklických aromatických 

uhlovodíků v okolí silnic a obaloven v okrese Tachov. In ČÍŽEK, Z. Polycyklické 
aromatické uhlovodíky (PAU): Sborník referátů ze semináře. Praha: BIJO TC a.s., 
1995. s. 119-139. 

 
23 KOMANCOVÁ, M., KOCHÁNKOVÁ, L., BURKHARD, J. Metabolismy aerobní 

biodegradace některých PCB ve vodném médiu. In HALOUSKOVÁ, O. 
Biodegradace V: Sborník konference. 1. vyd. Praha: VŠCHT Praha, 2001. s. 44-48. 
ISBN 80-7080-419-X. 

 
24 KUBAL, M., BURKHARD, J., BŘEZINA, M. Dekontaminační technologie: 

WWW učební texty [online]. Praha: VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí, 
2002 [cit. 2009-04-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.vscht.cz/uchop/CDmartin/>. 

 
25 KUČEROVÁ, R., et al. Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. 

by Biodegradation of PAU, PCB and NEL Soil Samples from the Hazardous Waste 
Dump in Pozďátky (Czech Republic). In FEČKO, P. 9th Conference 
on Environment and Mineral Processing – Part II. Ostrava: Publishing services 
department, VŠB-TUO, 2005. s. 143-148. ISBN 80-248-0787-4. 

 
26 LYČKOVÁ, G., et al. Biodegradace PAU, PCB a NEL ve vzorku sedimentů 

Černého potoka (Česká Republika). In FEČKO, P., ČABLÍK, V. Možnosti 
zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti. Ostrava: Ediční středisko 
VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 69-72. ISBN 80-248-0949-4. 

 
27 MACEK, T., et al. Biodegradační a biosorpční aktivita rostlin. In DAMBORSKÝ, 

J. Od laboratorních experimentů k bioremediačním technologiím. 1. vyd. Praha: 
ČSBMB, 1999. s. 15. ISBN 80-902013-2-6. 

 
28 MACKOVÁ, M., MACEK, T. Využití rostlin k eliminaci xenobiotik z životního 

prostředí [online]. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2005 [cit. 2009-04-
10]. Dostupný z WWW: <http://www.phytosanitary.org/projekty/2004/vvf-13-
04.pdf>. 



Jana Masníková: Biodegradace PAU a PCB

 

 
2009  49 

29 MAREK, M. Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků. In ČÍŽEK, 
Z. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU): Sborník referátů ze semináře. 
Praha: BIJO TC a.s., 1995. s. 111-118. 

 
30 MATĚJŮ, V., KYCLT, R. Použití povrchově aktivních látek při čištění 

horninového prostředí – mikrobiologické aspekty. In DAMBORSKÝ, J. 
Od laboratorních experimentů k bioremediačním technologiím. 1. vyd. Praha: 
ČSBMB, 1999. s. 29. ISBN 80-902013-2-6. 

 
31 MASÁK, J., et al. Biodegradace toxických látek s využitím biofilmu. 

In Biodegradace II: Sborník přednášek ze semináře. Seč u Chrudimi: Vodní zdroje 
Ekomonitor s r. o., 1998. s. 66-68. 

 
32 MUELLER, J. G., CERNIGLIA, C. E., PRITCHARD, P. H. Bioremediation 

of environments contaminated by polycyclic aromatic hydrocarbons. 
In CRAWFORD, R. L., CRAWFORD, D. L. Bioremediation: Principles and 
Applications. 1st paperback re-issue edition. New York: Cambridge University 
Press, 2005. s. 125-194. ISBN 13 978-0-521-6. 

 
33 NOVOTNÝ, Č. Biodegradace a biotechnologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská 

univerzita v Ostravě, 2005. 96 s. ISBN 80-7368-096-3. 
 
34 NOVOTNÝ, Č. Biodegradation of organopollutants by ligninolytic fungi. 

In DROZD, P., DOLNÝ, A. Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě: Biologie – Ekologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita 
v Ostravě, 2001. s. 29-30. ISBN 80-7042-811-2. 

 
35 NOVOTNÝ, Č., ŠAŠEK, V., MOLITORIS, H. P. Biodegradace aromatických 

uhlovodíků a syntetických barviv houbami aktivně rostoucími v tekutých médiích 
a v půdě. In DAMBORSKÝ, J. Od laboratorních experimentů k bioremediačním 
technologiím. 1. vyd. Praha: ČSBMB, 1999. s. 18. ISBN 80-902013-2-6. 

 
36 PALATÝ, J., BURKHARD, J., KOLLER, J. Dekontaminace polychlorovaných 

bifenylů na hnědouhelné škváře. In HALOUSKOVÁ, O., MÁLKOVÁ, A., 
PILAŘOVÁ, P. Sanační technologie I. Praktické zkušenosti z aplikace sanačních 
technologií: Sborník přednášek ze semináře. Seč: Vodní zdroje Ekomonitor s r. o., 
1998. s. 148-152. 

 
37 PATÁKOVÁ, P. Biodegradace a biodeteriorace [online]. Praha : VŠCHT Praha, 

Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, 2004 [cit. 2009-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.vscht.cz/kch/kestazeni/sylaby/biodegbiodet.pdf>. 

 
38 PECKA, K. Polycyklické aromatické uhlovodíky – vznik, složení, chování, 

vlastnosti. In ČÍŽEK, Z. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU): Sborník 
referátů ze semináře. Praha: BIJO TC a.s., 1995. s. 11-22. 

 



Jana Masníková: Biodegradace PAU a PCB

 

 
2009  50 

39 POPL, M. Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků. In ČÍŽEK, Z. 
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU): Sborník referátů ze semináře. Praha: 
BIJO TC a.s., 1995. s. 95-110. 

 
40 RÁBL, V. Polychlorované bifenyly – výroba, složení, vlastnosti. In ČÍŽEK, Z. 

Polychlorované bifenyly: Sborník referátů. Praha: BIJO, 1992. s. 9-19. 
 
41 RÁBL, V. Způsoby likvidace a zneškodňování PCB. In ČÍŽEK, Z. Polychlorované 

bifenyly: Sborník referátů. Praha: BIJO, 1992. s. 59-63. 
 
42 RŮŽIČKA, J. Biotechnologie a technická mikrobiologie [online]. Zlín: UIOZP, 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, [2008] [cit. 2009-04-21]. Dostupný z WWW: 
<http://uiozp.ft.utb.cz/uiozp/default.asp?id=6&uid=4&pmid=11&lang=0>. 

 
43 SOCHOROVÁ, V. Biologická degradace polycyklických aromatických 

uhlovodíků. Bioprospect: Bulletin Biotechnologické společnosti. 2008, roč. 18, č. 1, 
s. 7-8. 

 
44 ŠAFANDA, J. Polycyklické aromatické uhlovodíky: Biochemická podstata iniciace 

karcinogenezy. In ČÍŽEK, Z. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU): Sborník 
referátů ze semináře. Praha: BIJO TC a.s., 1995. s. 67-93. 

 
45 The Handbook of Environmental Chemistry. Volume 2, Reaction and Processes. 

Part K, Biodegradation and Persistence. HUTZINGER O. [editor-in-chief], 
BEEK, B. [volume editor]. Berlin : Springer, 2001. 327 s. ISBN 3-540-62576-3. 

 
46 UNTERMAN, R. A history of PCB biodegradation. In CRAWFORD, R. L., 

CRAWFORD, D. L. Bioremediation: Principles and Applications. 1st paperback 
re-issue edition. New York: Cambridge University Press, 2005. s. 209-253. 
ISBN 13 978-0-521-6. 


