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1. Uvod

Dlouhodobé průmyslové využívání ropných produktů,
plastů, herbicidů a dalších chemikálií s sebou nevyhnutelně
přináší nebezpečí jejich uvolňování do životního prostředí,
přičemž většina z těchto látek je přírodě přinejmenším
škodlivá. Jako vhodný příklad tohoto problému lze uvést
pesticidy, které jsou toxické již z principu jejich účinku,
a navíc téměř jediný způsob jejich aplikace je jejich záměr-
né uvolňování do biosféry.

Jediný přirozený proces recyklace takových látek je
jejich zapojení do různých metabolických drah, z nichž ty
bakteriální patří v současnosti mezi nejlépe prostudované.
Mnoho enzymů účastnících se těchto procesů je kódováno
plasmidovými geny. Tento způsob představuje pro bakterie

výhody snadného konjugačního přenosu v přirozených eko-
systémech, který ve svém důsledku vede k tvorbě nových
metabolických drah.

V tomto přehledném článku jsou shromážděny údaje
o většině dosud popsaných degradačních plasmidů (D-plasmi-
dů), které byly v bakteriích detegovány. Z hlediska jejich vel-
kého počtu bohužel nebylo možné zabývat se velkými detaily.
Dále je vhodné zdůraznit, že článek nepopisuje žádné plas-
midy, které byly v laboratoři pozměněny (v odborné litera-
tuře je přitom často těžké na první pohled rozeznat, mluví-li
se o původním nebo již nějak pozměněném plasmidů).

2. Plasmid CAM

Plasmid CAM, kódující část degradační dráhy kafru, je
historicky prvním popsaným degradativním plasmidem.
Byl objeven v roce 1971 (cit.1) na základě vysoké frekvence
ztráty schopnosti bakterie Pseudomonas putida utilizovat
kafr jako jediný zdroj uhlíku a energie jak spontánně, tak
i po ošetření kultury antibiotikem mitomycinem C, které ve
vhodné koncentraci způsobuje ztrátu bakteriálních plasmi-
dů (tzv. „odléčení", ,,curing"). Dále byl pozorován konju-
gativní přenos této schopnosti do Pseudomonas aeruginosa
i do jiných kmenů rodu Pseudomonas . Na rozdíl od větši-
ny ostatních degradativních plasmidů, CAM plasmid nekó-
duje kompletní biodegradační dráhu kafru (obrázek 1), ale
pouze jeho degradaci na isobutyrát, takže pro jeho úplnou
utilizaci musí mít buňky chromozomálně kódováno odbou-
rání isobutyrátu. Velikost plasmidů je asi 230 kb. Plasmid
CAM patří do inkompatibilitní skupiny IncP2, do které
patří kromě OCT plasmidů (viz dále) také větší množství R
plasmidů (kódujících rezistenci vůči antibiotikům), jako
například R931 (streptomycin, tetracyklin) nebo pMG5 (ka-
namycin, tobramycin).

3. Plasmidy kódující metabolismus n-alkanů

Dosud je popsáno několik plasmidů nesoucích geny
zodpovědné za degradaci n-alkanů. Buňky bakterie Pseu-
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domonas oleovorans nesoucí plasmid OCT jsou schopny 4. Plasmidy kódující metabolismus toluenu
růst na kratších n-alkanech, jako např. hexan, oktan, děkan
a na ethylbenzenu . P. oleovorans byl později identifiko- Všechny tyto plasmidy umožňují svým nositelům růst
ván jako P. putida, ale v literatuře se často objevuje i jeho na xylenu, toluenu a m- a p-toluátu. První objevený byl
původní název5. Velikost OCT plasmidu je přibližně 350 nazván TOL, avšak po zjištění, že těchto plasmidů je více
až 400 kb a jeho konjugační přenos probíhá jen s velmi druhů, zůstal název TOL v obecnějším smyslu pro celou
malou frekvencí. skupinu příbuzných plasmidů, zatímco typový TOL plas-

Geny pro utilizaci n-alkanů (alk geny) jsou organizo- mid byl přejmenován na pWWO. Tyto dva názvy jsou
vány ve dvou operonech, alkB AC a alkST. Kromě alk genů bohužel v literatuře často zaměňovány,
kóduje plasmid OCT ještě další dvě funkce: katabolismus Plasmid pWWO byl popsán u kmene Pseudomonas
D-lysinu a rezistenci k toxickým koncentracím Hg + iontů . arvilla mt-2. Nese všechny geny kódující enzymy pro

Plasmid OCX, nalezen také v P. putida, se údajně liší přeměnu toluenu, xylenů a toluátů na katechol a enzymy
od plasmidu OCT (cit.6). Alk systém pro degradaci alkanů meta dráhy metabolismu katecholu11>12. Prvním enzymem
má zde vyšší aktivitu a širší substrátovou specifitu než alk tohoto metabolismu je xylenmonooxygenasa (xylA), která
systém plasmidu OCT. oxiduje methylové substituenty aromatického kruhu na

Z kmene P. maltophilia N246 pochází 118 kb velký plas- odpovídající alkoholy (obrázek 2). Dále probíhá degradace
mid, rovněž podobný plasmidu OCT. Nukleotidové sek- přes katechol nebo substituované katecholy meta drahou
věnce genů vykazují vysokou homologii s alk geny plasmi- (obrázek 3). V kmenech P. putida nesoucích TOL plasmid
du OCT (cit.7'8). Z Pseudomonas C12B (cit.9) byl izolován se tedy při růstu na uvedených substrátech indukují enzymy
plasmid pDEC. Tento plasmid kóduje geny pro utilizaci meta dráhy. Enzymy ortho dráhy (obrázek 3) jsou kódová-
středně dlouhých K-alkanů (C 9-C| 2) an-alkenů (C| 0 , C^). ny na chromozomu a k jejich indukci dochází při růstu na
S vysokou frekvencí se konjugačně přenáší do odléčených benzoové kyselině (jeden z intermediátů metabolismu to-
kmenů, avšak přenos do jiných půdních bakterií nebyl luenu) u buněk, které nemají plasmid. Utilizace benzoátu
pozorován. Jeho velikost byla odhadnuta na 200-300 kb. ortho drahou je rychlejší, což vede k rychlejšímu růstu

Plasmid pBS250, velký 148 kb, umožňuje buňkám buněk neobsahujících plasmid.
P. aeruginosa BS316 růst na n-alkanech (Cg-C^) (cit.10). Bylo zjištěno, že pWWO se může konjugačně přená-
Sám se nemůže konjugačně přenášet do jiných kmenů šet do jiných kmenů rodu Pseudomonas a též do E. colii3.
P. aeruginosa a P. putida. Dynamika i specifita indukce pWWO je tedy plasmid se širokým spektrem hostite-
aktivity enzymů oxidujících n-oktan je srovnatelná s kme- lů (broad-host-range). Zatímco replikační a konjugační
nem BS914, který nesl plasmid OCT (cit.5). Oxidace n-al- funkce byly exprimovány v obou hostitelích, schop-
kanů kódovaná plasmidempBS240 probíhá monoterminál- nost růstu na m-toluátu se projevila jen u rodu Pseudo-
ním mechanismem bez účasti cytochromu P-450. monas.

Obr. 1. Biodegradační dráha kafru popsaná u bakterií Pseudomonas putida , CamA, CamB, CamC, CamD, CamE a CamGjsou
enzymy kódované jednotlivými geny A-G přítomnými na plasmidu CAM



Xylenmonooxygenasa katalyzuje oxidaci styrenu na
styrenepoxid. Zde se nabízí srovnání s alkanmonooxyge-
nasovým komplexem z Pseudomonas oleovorans , který
katalyzuje oxidaci terminálních alkenů na odpovídající 1,2-
-epoxidy. I když alkanmonooxygenasaje schopna epoxida-
ce některých aromatických substrátů, tyto dva enzymové
komplexy nemají navzdory své široké substrátové specifitě
žádný společný substrát. Namísto toho se zajímavě dopl-
ňují - xylenmonooxygenasa katalyzuje pouze oxidaci me-
thylové skupiny připojené k aromatickému kruhu, zatím-
co prostřednictvím alkanmonooxygenasy jsou atakovány

pouze ethylové nebo větší substituenty benzenového jádra.
Z půdních mikroorganismů bylo později izolováno

množství dalších plasmidů, označených pWWl-pWW21
(cit. " ). Nesou geny stejné nebo podobné genům xyl
plasmidů pWWO. Mají však různou velikost (nejmenší
7,4 kb a největší 311 kb) a v některých případech jejich
spojitost s utilizací toluenu nebo podobných substrátů ne-
byla zcela prokázána.

Z Pseudomonas sp. TA8 pochází 230 kb velký plasmid
pKJl (cit.17). Kóduje enzymy pro utilizaci toluenu ap-xy-
lenů meta drahou (obrázek 3). Tento plasmid nese rovněž

Obr. 2. Biodegradační dráhy toluenu a xylenů popsané u bakterií P. putida mt-2 (cit. )
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geny pro resistenci vůči streptomycinu a sulfonamidu. Je
schopný konjugačního přenosu do jiných kmenů rodu
Pseudomonas. Plasmid pKJl nepatří do žádné z inkompa-
tibilitních skupin IncPl, IncP2, IncP3 a IncP9, do kterých
patří většina D-plasmidů rodu Pseudomonas.

Plasrnid XYL byl popsán u Pseudomonas sp. Pxyl8.
Jeho funkce je analogická s plasmidy TOL (cit. ), a liší se
od nich hlavně tím, že není konjugativní.

5. Plasmidy nesoucí geny pro utilizaci
naftalenu

Prvním popsaným plasmidem kódujícím degradaci naf-
19talenu je NAH7 (cit. ), který byl původně označován

pouze NAH, než se zjistilo, že podobných plasmidů je větší
množství. Byl objeven u bakterie Pseudomonas putida
PpG7 na základě spontánní a indukované ztráty schopnosti
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Obr. 3. Srovnání meta a ortho dráhy metabolismu katecholu



růstu na naftalenu. Plasmid se konjugačně přenášel do
testovaných kmenů P. putida. Obrázek 4 ukazuje začátek
metabolické dráhy, které se účastní enzymy kódované tím-
to plasmidem. Vzniklý katechol je dále odbourán ortho
nebo meta drahou (obrázek 3). Odpovídající geny jsou
organizovány ve dvou operonech nah\ a nahl, oddělených
úsekem o délce 7 kb, který obsahuje regulační gen, jehož
produkt je vyžadován pro expresi obou operonů .

U různých kmenů rodu Pseudomonas byly objeveny
další plasmidy kódující utilizaci naftalenu: NAH2 a NAH3
(cit 2 1), pWW60 (87 kb) (cit.22), pNDl 40, pND160 (cit.23),
pBS2, pBS3 (cit.24), pBS4 (177 kb), pBS211-219,
pBS240, pBS242-244, pBS248 (cit.2 5'2 6), NPL-1 (cit.27)
(89 kb). Patří k jedné z inkompabilitních skupin IncP2,
IncP7 nebo IncP9. Většinou se od NAH7 liší jen způsobem
regulace, vlastnostmi a specifitou enzymů. Plasmid NPL-1
{P. putida 12A) se liší od plasmidu NAH tím, že NPL-1
nese pouze geny pro konverzi naftalenu na salicylovou
kyselinu (obrázek 4), jejíž další utilizace je zajištěna od-
povídajícími geny přítomnými na chromozomu.

Při teplotách nad 41 °C mají plasmidy NAH7, pBS2
a pBS3 inhibiční efekt na růst některých druhů rodu Pseu-
domonas, což vede k vysokým frekvencím jejich ztráty při
těchto teplotách, jelikož za neselektivních podmínek jsou
zvýhodněny ty buňky, které plasmid ztratily28. Mechanis-
mus inhibičního působení plasmidu nebyl zatím objasněn,
avšak tento důležitý poznatek by se měl brát v úvahu tam,
kde se schopnost růstu za vyšších teplot používá jako
taxonomický znak.

6. Plasmidy pro utilizaci dalších
polyaromatických uhlovodíků a bifenylu

Většina bakterií schopných biodegradace bifenylu má
tuto vlastnost kódovanou chromozomálně. Po oxidaci kata-
lyzované bifenyldioxygenasou je jeden kruh bifenylu ote-
vřen a po několika dalších krocích se tvoří kyseliny ben-
zoová a 2-hydroxy-2,4-pentadienová. Kyselina benzoová

.. 19.Obr. 4. Dráha biodegradace naftalenu kódovaná plasmidem NAH (cit. ). Naznačena je metabolická dráha až po salicylovou
kyselinu. Taje následně odbourávána přes katechol meta dráhou

Obr. 5. Biodegradační dráha isopropylbenzenu popsaná u bakterií P. putida RE204 (cit. ); Intermediáty biodegradace isopropyl-
benzenu: 2,3-dihydro-2,3-dihydroxyisopropylbenzen, 3-isopropylkatechol, 2-hydroxy-6-oxo-7-methylokta-2,4-dienoát, 2-oxopent-4-
-enoát + isobutyrát, 4-hydroxy-2-oxopentanoát, pyruvát + acetaldehyd
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je oxidována a dekarboxylována na katechol, který je pak
utilizován ortho nebo meta drahou (obrázek 3).

PlasmidpBS241 (cit.29), popsaný u kmene P.putidaBS
893, kóduje nezvyklou metabolickou dráhu bifenylu, která
zahrnuje kyselinu benzoovou, kyselinu w-hydroxybenzoo-
vou a kyselinu skořicovou. Kromě kyseliny benzoové se
tyto látky nevyskytují jako meziprodukty biodegradace
bifenylu v metabolismech jiných kmenů degradujících bi-
fenyl. Plasmid pKG2 (32 kb) umožňuje u kmene Beijerin-
ckia sp. růst na bifenylu, fenantrenu a dalších polyaroma-
tických a heterocyklických uhlovodících . Pseudomonas
fluorescens LP6a obsahuje 63 kb velký plasmid pLP6a,
který nese geny kódující enzymy pro utilizaci naftalenu .
Specifita těchto genů je velmi široká, což umožňuje degra-
daci většího spektra polyaromatických uhlovodíků a he-
terocyklických sloučenin.

7. Plasmidy pro utilizaci chlorbenzoových
kyselin, chlortoluenů a chlorovaných
bifenylů

Plasmid pPBl 11 (75 kb), popsaný u Pseudomonas pu-
tida Pl i l , nese strukturní geny pro chlorbenzoát-l,2-dio-
xygenasu, která katalyzuje přeměnu ortAo-chlorbenzoátů
na odpovídající katecholy32. Další přeměnu těchto katecho-
lů katalyzují chromozomálně kódované enzymy cle ope-
ronu (2,3-dioxygenasa, cykloisomerasa a maleylacetáthyd-
rogenasa). Plasmid pAC25, velký 105 kb, byl nalezen
u kmene P. putida AC858, izolovaného ze vzorků odpad-
ních vod33. Kóduje kompletní dráhu degradace 3-chlorben-
zoové kyseliny, probíhající přes 4-chlorkatechol s násled-
ným štěpením aromatického kruhu v poloze ortho. U bak-
terie Pseudomonas sp. B13 byl objeven plasmid, který
umožňuje degradaci 3-chlorbenzoátu a různých chlorkate-
cholů34. Buňky kmene P. cepacia HCV obsahují 97 kb
velký plasmid umožňující růst na 2-, 3- a 4-chlortoluenu,
2,6- a 3,4- -dichlortoluenu a 2-, 3- nebo 4-chlorbenzoové
kyselině35. U Klebsiella pneumoniae byl popsán plasmid
pAC21, velký 100 kb, který nese geny potřebné pro utiliza-
ci p-chlorbifenylu jako jediného zdroje uhlíku a energie .

Ze vzorků kontaminovaných vodních sedimentů byly
izolovány kmeny Alcaligenes sp. A2, A5 a A2D a Acineto-
bacter sp. A8, všechny obsahující plasmid o velikosti 53 kb,
umožňující kompletní mineralizaci některých monochloro-
vaných bifenylů přes odpovídající chlorbenzoové kyse-
liny37

8. Plasmidy pro utilizaci dalších
organických sloučenin

Plasmid SAL byl historicky v pořadí třetím objeveným
degradačním plasmidem (po CAM a OCT) (cit.38). Byl
nalezen u bakterieP. putida Rl. Umožňuje utilizaci salicy-
lové kyseliny přes katechol s následným meta štěpením
aromatického kruhu (obrázek 3). Plasmid pMWD-1 o veli-
kosti 170 kb umožňuje utilizaci salicylové kyseliny u Pseu-
domonas putida PMD-1 stejným sledem reakcí.

Plasmid pHMT112, popsaný u Pseudomonas putida
ML2, kóduje benzendioxygenasu (bedClC2BA) a dehyd-
rogenasu (bedD) (cit.39). Tyto geny jsou nezbytné pro
konverzi benzenu na katechol. 180 kb velkýplasmidpNLl,
který byl popsán u chemoheterotrofní bakterie Sphingomo-
nas sp. F199 (cit. ), kóduje enzymy, které se účastní
degradace benzenového jádra benzenu a dalších aromatic-
kých sloučenin.

Plasmid pPGHl 1 z kmene Pseudomonas putida H nese
sadupM genů, které umožňují utilizaci fenolu41. V kme-
nech Alcaligenes faecalis KSV21 a Pseudomonas alcali-
genes KO] byly nalezeny plasmidy o velikosti 45-60 kb,
které rovněž umožňují utilizaci fenolu42. Pseudomonas
cepacia G4 obsahuje plasmid TOL o velikosti 108 kb,
který umožňuje růst na fenolu a toluenu43. První reakce
biodegradační dráhy toluenu je katalyzovaná toluenortho-
monooxygenasou. Plasmid pND50, který patří do inkom-
patibilitní skupiny IncP9, kóduje počátek metabolické drá-
hy utilizace /7-kresolu44. Plasmid pEG o velikosti 37 kb,
objevený u bakterie P. fluorescens ST, kóduje enzymy
nezbytné pro utilizaci styrenu . Plasmidově kódované
kroky přeměny styrenu zde zahrnují vnik 2-fenylethanolu
a jeho přeměnu na fenylacetát.

Plasmid pYAl, popsaný u Acinetobacter sp. YAA,
obsahuje gen atdA kódující anilinoxygenasu . Anilin je
u tohoto kmene odbouráván přes katechol a dále meta cestou
(obrázek 3). Plasmid pTDNl, pocházející z Pseudomonas
putida UCC22, nese geny tdnAl, tdnA2, tdnB a regulační
gen tdnR nezbytné pro konverzi anilinu na katechol .

Plasmid ABS, nalezený u kmenů Pseudomonas testo-
steroni H8 a 4B, nese některé geny nezbytné pro utilizaci
alkylbenzensulfonátů, konkrétně enzym katalyzující desul-
fonační krok (vznik katecholu) a minimálně tři enzymy
meta dráhy (obrázek 3) katabolismu katecholu . Kmen
Pseudomonas putida RE204 obsahuje 105 kb velký plas-
mid pRE4 kódující enzymy pro utilizaci isopropylbenze-
nu 4 9 (obrázek 5).
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Plasmid NIC, objevený u Pseudomonas convexa 1,
umožňuje degradaci nikotinu, která probíhá přes pseudo-
oxynikotin, 3-sukcinoylpyridin a 6-hydroxy-3-sukcinoyl-
pyridin na 2,5-dihydroxypyridin, který je dále postupně
metabolizován až na maleinovou a fumarovou kyselinu .
Plasmid umožňuje i degradaci nikotinové kyseliny.

Kmen Pseudomonas acidovorans 9 obsahuje dva plas-
midy o velikostech 170 a 200 kb, které umožňují transfor-
maci a-methylsterolu na acetofenon5'. U kmene Pseudo-
monas ovalis CFT1 byl nalezen plasmid o velikosti asi
50 kb, umožňující utilizaci hexachlorcyklohexanu (HCH)
jako jediného zdroje uhlíku a energie '.

Plasmidy pBS271, pBS272, pBS273, pBS274 a pBS275,
izolované z různých kmenů rodu Pseudomonas, nesou geny
pro utilizaci e-kaprolaktamu . Jejich velikost se pohybuje
okolo 460 kb. Bakteriální metabolismus této sloučeniny
zahrnuje e-aminokapronát, e-aldehydokapronát, adipát a ace-
tát + sukcinát. U kmene Alcaligenes sp. D-2 byly po-
zorovány náznaky přítomnosti biodegradačního plasmidu,
který nese geny pro první dva kroky odbourávání cyklic-
kého dimeru 6-aminokapronové kyseliny (hydrolasa cy-
klického dimeru a hydrolasa lineárního oligomeru)55.

Plasmid pMOP (230 kb) z Pseudomonas cepacia Pc701
nese geny umožňující utilizaci 4 methyl-o-ftalátu a 4-hy-
droxy-wo-ftalátu .

U kmene Moraxella sp. VG45 byl popsán přibližně
60 kb velký plasmid, který této bakterii umožňuje růst na
o-ftalátu a salicylátu . Syntéza enzymů pro obě tyto meta-
bolické cesty je regulována nezávislými systémy.

Acyklické isoprenoidy citronelol a geraniol se mohou uvol-
ňovat do půdy z odpadků po zpracování citrusových plodů. Ze
vzorků kontaminovaných půd byl izolován 77 kb velký plas-
mid pSRQ50, umožňující u kmene Pseudomonas putida
PPU2 využívat tyto látky jako jediný zdroj uhlíku a energie .

9. Plasmidy účastnící se degradace pesticidů

Alcaligenes paradoxus JMP116 obsahuje 90 kb velký
plasmid pJPl, který umožňuje utilizaci 2,4-dichlorfenoxy-
octové kyseliny (2,4-D) (cit. ). Snadným přenosem plas-
midu mezi buňkami byl vysvětlen fakt, že po aplikaci
herbicidu 2,4-D do půdy nastala po střední prodlevě jeho
rychlá degradace a po dalších přídavcích se prodleva pro-
gresivně zkracovala, přestože mezi jednotlivými aplikace-
mi byla dlouhá, někdy i roční přestávka. Buňky nesoucí
plasmid pJPl jsou citlivé na infekci bakteriofágem PRII.
Z dalších kmenů bakterií Alcaligenes paradoxus a A. eut-

rophus byly izolovány čtyři plasmidy60, označené pJP3,
pJP4, pJP5 a pJP7, které, kromě degradace 2,4-D, umožňují
svým nositelům degradovat 4-chlor-2-methylfenoxyoctovou
kyselinu (MCPA), a také m-chlorbenzoovou kyselinu61.
Velikost těchto plasmidu je 78 kb a patří do inkompabilitní
skupiny IncPl. Jiný zdroj ' ovšem uvádí pro plasmid
pJP4 velikost 83 kb. Rovněž plasmidy pJP2 (cit 6 0) a pJP9
(cit.61) svým hostitelům umožňují degradaci MCPA. Od
výše uvedených plasmidu se liší svou velikostí (57 kb)
a tím, že nepatří do skupiny IncPl. Plasmidy pEMTl až 8
jsou další plasmidy umožňující degradaci 2,4-D (cit.64).
pEMT2-pEMT7 patří k inkompatibilní skupině IncPl.

pER2a je 120 kb velký plasmid z gram negativního,
methylotrofního, blíže nezařazeného kmene ER2 (cit.65).
Umožňuje hydrolýzu N-methylkarbamátových insektici-
dů, při které vzniká methylamin, který je tímto kmenem
následně využíván pro růst jako jediný zdroj uhlíku a dusíku.

Plasmid pPDLl 1 o velikosti 100 kb umožňuje u kmene
Achromobacter sp. WM111 hydrolýzu karbofuranu66. Sphin-
gomonas sp. CF6 obsahuje pět plasmidu, z nichž alespoň
některé jsou nezbytné pro schopnost utilizace karbofuranu
jako jediného zdroje uhlíku .

Buňky bakteriálního kmene P. cepacia ACH00, schop-
ného degradace 2,4,5-trichlorfenoxyoctové kyseliny (2,4,5-
-T), obsahují plasmid pDG3 (170 kb) a někdy ještě plasmid
pDG4 (40 kb) a směs dalších. Není ovšem známo, jak se
tyto plasmidy konkrétně účastní metabolismu 2,4,5-T.

Parathion patří mezi hojně užívané organofosfátové
insekticidy. Pseudomonas diminuta je schopen hydroly-
zovat parathion (PAR) za vzniku diethylthiofosforečné ky-
seliny a paranitrofenolu, k čemuž je nezbytná přítomnost
plasmidu pCSl velkého 68 kb (cit.68).

Herbicidbromoxynil (3,5-dibromo-4-hydroxybenzoni-
tril), spolu s ioxynilem a dichlobenilem, patří do skupiny
aromatických pesticidů, které obsahují nitrilovou skupinu.
Půdní bakterie Klebsiella ozaenae, která je schopna utili-
zovat bromoxynil jako zdroj dusíku, obsahuje 82 kb velký
plasmid pBrxl, který je pro utilizaci bromoxynilu nezbytný .

Pseudomonas sp. PXM obsahuje 250 kb velký plasmid,
umožňující degradaci herbicidu Dicamba (3,6-dichlor-2-
-meťhoxybenzoová kyselina) .

10. Plasmidy pro degradaci haloalifatických
sloučenin

Společným rysem těchto plasmidu je přítomnost genů
pro různé dehalogenasy, které s různou specifitou kataly-
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zují hydrolytickou dehalogenaci halogenkyselin a dalších
substrátů. Plasmid pUOl (67 kb) byl nalezen v bakteriál-
ním kmeni, který byl předběžně určen jako Moraxella sp.71.
Kromě rezistence vůči iontům rtuti plasmid kóduje dva
druhy dehalogenas, haloacetáthalidohydrolasy H-l a H-2. Plas-
midy pUU202 (230 kb), pUU206 (152 kb), pUU204 (294 kb),
pUU220 (220 kb) a pUU222 (222 kb) umožňují různým
půdním bakteriím utilizaci 2-monochlorpropionové (2MCPA)
a monochlorctové kyseliny . Plasmid pFL40 obsahuje gen
dhlW, kódující halidohydrolasu umožňující utilizaci halo-
genkyselin . Byl objeven u kmene Alcaligenesxylosoxidans
ssp. denitrificans ABIV. Plasmid pXAUl byl objeven u bak-
terie Xanthobacter autotrophicus GJ10 (cit. X Jeho veli-
kost je 200 kb a obsahuje gen dhlA, kódující haloalkande-
halogenasu, která v tomto kmeni iniciuje degradaci 1,2-
-dichlorethanu. Vzniká 2-chlorethanol, který je postupně
přeměněn na 2-chloracetát, který je dále haloalkanoátdeha-
logenasou převeden na glykolát. Plasmid dále obsahuje gen
ald, kódující chlorethanoldehydrogenasu, která se rovněž
účastní popsané degradace 1,2-dichlorethanu.

Všechny velké plasmidy znamenají velké množství přeby-
tečné DNA a tím i velkou zátěž pro nositelskou buňku.
Například, velikost plasmidu OCT je odhadována na 300 kb
(cit. ). Při velikosti chromozomu asi 6 x 106 párů baží a za
předpokladu, že takto velký plasmid je v buňce přítomen
jen v jedné kopii, to představuje celou dvacetinu genomu
buňky. Buňka spotřebuje více energie a materiálu pro zdvo-
jení své energetické výbavy, což současně růst buněk zpo-
maluje. Pokud by neexistovaly speciální mechanismy pro
ochranu těchto plasmidu před ztrátou, v bakteriální popu-
laci by za neselektivních podmínek došlo k jejich rychlému
vymizení v důsledku selekčního tlaku. Enormní velikost
D-plasmidů bývá vysvětlována přítomností velkého počtu
genů nutných pro konjugační přenos. To však stále nevy-
světluje potřebu stovek tisíc bází. Proto se v současné době
uvažuje o projektech sekvenace celých plasmidu, které by
pomohly objasnit funkci dlouhých plasmidových úseků
s neznámou funkcí.
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The review sumarizes up-to-date information on ma-
jority of published degradative plasmids found in Gram-
-negative bacteria. Different plasmids are compared which
code for similar or identical properties, that may, however,
differ in many features such a size, conjugative properties,
stability and number and properties of coded enzymatic
activities, metabolic pathways of degraded chemicals are
also discussed. The history of research on bacterial de-
gradative plasmids is also briefly described.
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