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ABSTRAKT
Halogenated hydrocarbons are important chemicals for industry. They are xenobiotics
and cause considerable environmental pollution and human health problems as a result of their
toxicity and transformation into hazardous metabolites. Pollutants degraded by bacteria and
fungi are grouped into three classes – aliphatic, polycyclic and aromatic. An understanding of
the metabolic pathways for degradation of halogenated compounds is the reason for widely
application of soil and aquatic microorganisms.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Халогеновъглеводородните съединения се произвеждат в големи количества от
химическата промишленост и са част от основните замърсители на околната среда. Те са
широко разпространени като индустриални химикали, инсектициди, хербициди, пестициди,
лекарства и антибиотици, примеси в хранителни продукти, консерванти, набухватели и др.
Цел на биологичните изследвания е да се изолират и охарактеризират такива
микроорганизми, които култивирани в съответната хранителна среда могат да използват
халогенираните субстрати като въглеродни източници. Те разкъсват връзката въглеродхалогенен елемент и спомагат за отделяне на съответните йони в свободно състояние
[8,25,26,37]. Някои от ксенобиотиците се срещат в природата с много ниски концентрации от
порядъка на мкг/л. Поради тази причина, стандартните методи за пречистване са
неприложими и за разграждането на замърсители с такива концентрации, се прилагат
биологични методи. Познаването на метаболитните пътища на разграждане на тези
съединения е причина за широкото приложение на биоразграждането от почвени и водни
микроорганизми. Химичната и биологична трансформация е контролируема и е зависима от
законовите разпоредби и спазване на изискванията за опазване на околната среда.
Генетичната и молекулярна информация за биопроцесите също така оказва значително
влияние и върху популацията на микроорганизмите в околната среда.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Публикувани са няколко обзорни статии, свързани с биоразграждането на
халогеновъглеводородните съединения [1,2,10,14,16,19,20,21,22,23,27,28,33,35,38,40,41,44]. В
по-голямата си част публикациите отразяват аеробното биоразграждане. В сравнение с
анаеробните методи, тези процеси са много по-ефективни и приложими. Халогенираните
въглеводороди, които се разграждат от бактерии и гъби са групирани в три категории:
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алифатни, полициклични и ароматни [6]. В таблици 1, 2 и 3 са илюстрирани различните
видове халогенирани съединения и микроорганизмите, които могат да ги разграждат.
Халогенираните алифатни съединения са широко разпространени в подпочвените води
и са в значителни количества във филтрите за пречистване на отпадъчни води. Част от
хлорните и бромирани алкани и алкени са използвани за промишлени, комерсиални и
селскостопански нужди. Такива са халогенираните алканоидни киселини, халоалканите,
трихлоретиленът, трихлоретанът (TCA) и етилендибромидът. Хлоретаните и хлорираните
етери често се срещат като охладители в промишлеността, като разтворители за химическо
пречистване на метали и пластмаси, като лакиращи покрития и в производството на
полупроводници. Те оказват вредно влияние върху здравето на човека, поради което са
направени редица изследвания за унищожаването им в замърсената околна среда. Измежду
всички видове хербициди, 2,2-дихлорпропионовата и D,L-2-дихлорпропионова киселини
широко се използват за унищожаване на непознати и трудно достъпни плевели и
целогодишни насаждения [3,11]. Хлоретените като винилхлорида, трихлоретилена и
тетрахлоретилена, често могат да се открият в чистата вода. Трихлоретиленът е един от найзначимите промишлени разтворители, който се използва за почистване на метали и
електронни елементи. Друг важен елемент от групата на халогенните алифатни съединения е
етилендибромидът. Той се използва като дезинфекционно средство и е важна добавка към
бензина. През последните десетилетия е изследван обширно, поради огромните проблеми за
замърсяване на околната среда, които произтичат от употребата му. Pignateilo [30] съобщава
за микробно разграждане на 1,2-доброметана във водна среда. Монохалогеноцетните
киселини са широко разпространени в промишлеността и в селкото стопанство. Сходните на
тях монохлорацетати се използват за производство на тиогликолова киселина (междинен
продукт в производството на органични стабилизатори за поливинилхлорид), хербициди,
карбоксиметилцелулоза, консерванти за напитки и други химикали [42]. Монобромоцетната
киселина се използва както за производството на разнообразни продукти, приложими в
аграрното производство и фармацията, така и като страничен продукт от дезинфекцията на
водите [31]. Употребата на монофлуорацетати и монофлуороцетна киселина е строго
ограничено поради високата токсичност, която те оказват върху животните. От цялата група
дихалогенацетати, които са намерили голямо приложение в производството на антибиотици,
сулфонамиди и препарати за растителна защита [34], само дихлороцетната киселина се
произвежда в големи количества. В таблица 1 са показани тези халогенирани алифатни
съединения, които се използват за субстрати от почвени и водни микроорганизма. Janssen et
al. [15] съобщават за клетки на бактериалния щам Xanthobacter autotrophicus (GJ10), които
могат да разграждат 1,2-дихлоретан. Трихлоретиленът се разгражда както от анаеробни
[4,18], така и от аеробни микроорганизми [43,24]. Разграждането на халогенни алкани като 1хлорбутан, 1,3-дихлорпропан и 1,9-дихлорнонан е описано от Yokota et al. [45]. Изолирани са
няколко бактериални щама, които представляват метан-разграждащи бактерии. Sholtz et al.
[36] съобщават за Arthrobacter sp., която е в състояние да разгради поне 18 вида монохлор-,
бром- и йодалкани, но не е в състояние да разгради 1-флуороалкан. Разграждането на 2монохлорпропионова киселина и 2-монохлороцетна киселина се осъществява от 4 щама
Pseudomonas и два щама Alcaligenes [12,13].

Volume IV, Number 2, 2014
Nautical & Environmental studies

19

Science & Technologies

Таблица 1. Халогенирани алифатни съединения и разграждащите ги микроорганизми
Съединение
2-монохлорпропионова киселина
2-монохлороцетна киселина
1,2-дихлоретан

1,1,1-трихлоретилен
Перхлоретан
1,2-дихлорпропан
Трихлоретилен

Хлорлигнин
Монохлоро-, бромо-, йодоалкани

Микроорганизми
Pseudomonas sp.
Alcaligenes sp.
Xanthobacter autotrophicus GJ10
Ancylobacter aquaticus
Rhodococcus erythropolis
Метан - разграждаща бактерия
P. fluorescens
Methanotrophs
Methanosarcina sp.
P. fluorescens
Метан – разграждаща бактерия
P. putida
Метан-окисляваща бактерия
P. fluorescens
Sporotrichum pulverulentum
Arthrobacter sp.

Халогенираните полицикични съединения най-често са отпадъчни продукти от
изгарянето на природните горива. Особен интерес предизвикват ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2,бис(р-хлорфенил) етан), 4-хлоробифенил и ПХБ (полихалогениран бифенил), поради тяхното
широко разпространение в природата. Въпреки, че ДДТ е основен замърсител, за неговата
биодеградация има недостатъчна информация. Bumpus и Aust [5] изолират лигнин
разграждащата гъба Phanerochaete chrysosporium, която е в състояние да разгради
замърсителя в азотна среда. Furukawa и Chakrabarty [9] изолират Acinetobacter sp., които
разграждат 4-хлоробифенил. Това халогенирано съединение успешно се разгражда и от
Achromobacter sp. и от клетки на щама Bacillus brevis. ПХБ (полихалогениран бифенил)
притежава теоритично 209 изомера, но само около 100 имат търговско приложение. Тези
съединения са водоустойчиви, инертни и разтворители на мазнини. Те са най-добрите
флуиди, използвани в електронната промишленост и са основен конструктивен елемент за
изолационните материали, лубрикантните масла, лекарства и антимикробни реактиви.
Поради тяхната токсичност спрямо хората и животните, употребата им е законово
регламентирана. От околната среда са изолирани както аеробни, така и факултативно
анаеробни бактерии, способни да разграждат ПХБ. Щамът Pseudomonas cruciviae е изолиран
от Takase et al. [39] и клетките му разграждат повече от 10 бифенилни съединения,
включително и полихалогениран бифенил. За разграждането на други халогенирани
полициклични съединения голямо приложение има Pseudomonas sp., като подробна
информация дадена в таблица 2.
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Таблица 2. Халогенирани полицикични съединения и разграждащите ги микроорганизми
Съединение
ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2,-бис(р-хлорфенил) етан)
Атразин
4-хлоробифенил

1,4-дихлоробифенил
3-хлоро-4-хидроксибифенил
1- и 2-хлоронафтален
ПХБ (полихалогениран бифенил)

Микроорганизми
Phanerochaete chrysosporium
Pseudomonas sp.
Acinetobacter sp.
Achromobacter sp.
Bacillus brevis
Alcaligenes sp.
Pseudomonas sp.
A. eutrophus H 850
P. cruciviae
K. pneumoniae
P. cruciviae
Pseudomonas sp.
Aspergillus niger
Pseudomonas cruciviae

Халогенираните ароматни съединения се срещат в природата в значителни количества
и са едни от най-значимите замърсители. Те са токсични, устойчиви на биодеградация и се
натрупват в утайките, флората и фауната. Направени са много проучвания за възможността
на водни и почвени микроорганизми да разграждат хлорбензени, хлортолуени, хлорбензоати,
хлорфеноли, хлорацетамид, хлорфенил ацетат, хлорфенокси ацетат и др. (Таблица 3).
Халогенираните феноли се използват като препарати за дървесна и растителна защита, както
и за защита на гъбите. С увеличаването на броя хлорни атоми, нараства тяхната токсичност,
поради това, че малко микроорганизми могат да ги дехалогенират. Arthrobacter sp.,
Pseudomonas cepacia и Flavobacterium sp. са в състояние да разградят само част от
халогенираните феноли. Широката употреба на хлорбензените като разтворители,
дезинфекционни средства и междинни суровини в производството на пестициди, са причина
за широкото им разпространение в природата. Има оскъдна информация за възможностите
на Alcaligenes sp. и Pseudomonas sp. да разграждат хлорбензен, 1,2-дихлорбензен, 1,3дихлорбензен и 1,4-дихлорбензен. Acinetobacter calcoaceticus и P.Putida дехалогенират
хлорбензоатите [32]. 2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина се разгражда от Pseudomonas
cepacia AC1100 [17]. Chaudhry и Huang [44] изолират плазмид от Flavobacterium sp. за
биоразграждането на 2,4-дихлорофенокси ацетат. Pierce et al.[29] съобщават, че Pseudomonas
cepacia и някои други щамове на Pseudomonas могат да използват моно и дихалогенираните
толуени за източници на въглерод и енергия.
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Таблица 3. Халогенирани ароматни съединения и разграждащите ги микроорганизми
Съединение
Микроорганизми
1,2-дихлорбензен
Pseudomonas sp.
1,3-дихлорбензен
Alcaligenes sp.
1,4-дихлорбензен
Alcaligenes sp.
Pseudomonas sp.
P. putida
2,6-дихлоротолуен
P. cepacia HCV
2-хлоробензоат
P. cepacia
3-хлоробензоат
A. eutrophus
Acinetobacter calcoaceticus
Pseudomonas sp. strain B13
P. putida
Flavobacterium sp.
4-хлоробензоат
Arthrobacter sp.
Pseudomonas sp. strain CBS3
A. denitrificans NTB-1
Corynebacterium sepedonicum
3,5-дихлоробензоат
Pseudomonas sp.
2,4-дихлоробензоат
Corynebacterium sepedonicum
A. denitrificans NTB-1
4-хлоро-2-нитрофенол
Pseudomonas sp.
2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина
P. cepacia AC1100
4-хлорофенол
Pseudomonas sp.
Alcaligenes sp.
2-,3-,4-хлорофенол и 2,4-дихлорофенол
Alcaligenes sp.
Пентахлорофенол
Arthrobacter sp.
P. cepacia AC1100
Flavobacterium sp.
Rhodococcus chlorophenolicus
3-,4-,5-хлоросалицилат
Pseudomonas sp.
3,4-дихлороанилин
P. putida
2-,3-,4-хлороанилин
Pseudomonas sp.
4-хлорофенилацетат
Pseudomonas sp. strain CBS3
α-хексахлороциклохексан
Pseudomonas sp. strain CBS3
2,4-дихлорофенокси ацетат
A. eutrophus
Pseudomonas sp.
Aspergillus niger
Alcaligenes sp.
Arthrobacter sp.
Flavobacterium sp.
2-метил-4-хлорофенокси ацетат
Pseudomonas sp.
A. eutrophus
Flavobacterium sp.
2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина
P. cepacia
Pseudomonas sp.
Хлоротолуен
P. cepacia
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Халогенираните въглеводородни съединения широко се използват в селското
стопанство като хербициди и инсектициди, и в промишлеността като разтворители и
смазочни масла. Установения токсичен ефект на тези химикали върху хората и природата
предизвиква сериозен интерес сред научните среди и е обект на задълбочени изследвания.
Слабата разтворимост на някои от замърсителите затруднява разграждането им. Има
установени микроорганизми, които са способни да дехалогенират някои от
въглеводородните съединения. Голямо приложение имат различните видове Pseudomonas sp.,
Acinetobacter sp., Achromobacter sp., Flavobacterium sp., Arthrobacter sp., Alcaligenes sp. и др.
За да се намерят най-добрите пътища за биоразграждане се налага микроорганизмите
непрекъснато да се променят генетично. През последните години с помощта на биохимични
изменения и ДНК трансформации е възможно да се охарактеризират и изолират подходящи
гени, които да се използват за транспортиране в клетки и за създаване на нови щамове,
устойчиви към местната микрофлора и с повишена дехалогенираща активност към
определени токсични компоненти.
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