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Abstract: Waste-waters and their influence on the vegetation quality. Simultaneous 

phytotoxicity and mutagenicity assay with Vicia sativa, Raphanus sativus and Zea mays 

was used for harmful effects evaluation of three samples of cutlery-washing waste-

waters (R1, R2, R3). The main pollutants in washing waste-waters were Cr and Ni. 

Phytotoxicity expressed through IC50 values confirmed that waste-waters toxicity 

decreased from beginning to the end of washing line and was in correlation with Cr and 

Ni content. All washing waters reduced root growth more than that of shoots. The most 

resistant plant was V. sativa. For mutagenicity assay root tips of all tested plants were 

used and chromosome aberrations were determined at least in 500-anatelophases. The 

most sensitive to all washing waters was Z. mays and the least R. sativus. Genotoxic 

effect of washing waste-waters was also determined by analysis of micronuclei 

frequency in the pollen tetrads of Tradescantia plants. The strongest genotoxic effect 

was confirmed for water from first washing reservoir, when frequency of micronuclei 

was increased about 82,4 % in comparison to control. Genotoxic effect increased from 

beginning to the end of washing line in order R1 > R2 > R3.  
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ÚVOD 

 

Antropogénne znečisťovanie životného prostredia sa stáva čoraz 

závažnejším problémom, s ktorým sa musí vysporiadať ako spoločnosť, tak aj 

príroda a jej spoločenstvá. Jedným z veľmi závažných znečisťovateľov 

životného prostredia sú priemyselné odpadové vody, ktoré obsahujú kovy. 

Kovy, ktoré sa vyskytujú v životnom prostredí, sú aj napriek tomu, že mnohé z 

nich patria k esenciálnym prvkom, považované za vysoko toxické. Ich 

nepriaznivé účinky sa prejavujú zmenami bunkového rastu a metabolických 

procesov. Mechanizmy ich bunkovej toxicity ešte stále nie sú úplne objasnené. 

Ochrana životného prostredia pred nepriaznivými účinkami kovov je kvôli ich 

vysokej stabilite, bioakumulácii v organizmoch a transportu v rámci 

potravových reťazcov značne problematická (Lukavský et al. 2003). Ich 

zvýšené koncentrácie v ekosystémoch môžu ovplyvniť biodiverzitu, viesť k 

vymiznutiu citlivých druhov, zmenám genetickej informácie a značným 
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ekonomickým stratám a zdravotným problémom (WHO 1997; Hassan et al. 

2005). V rámci našich testov sme sa zamerali na hodnotenie fytotoxicity a 

genotoxicity oplachových vôd z výrobne antikórových príborov Berndorf-

Sandrik v Hodruši-Hámre.  

 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Z výrobne antikorových príborov sa testovali 3 typy vôd z oplachovej 

linky, ktoré boli znečistené predovšetkým Cr a Ni. Celkové množstvo kovov a 

nepolárne extrahovateľných organických látok (NEC) je uvedené v tab. 1. V 

prvých dvoch oplachových rezervoároch (R1, R2) sa zbierali odpadové vody z 

odmasťovacích kúpeľov, v poslednom rezervoári (R3) sa zachytávali vody z 

oplachovacieho kúpeľa. Vzorky boli tekuté s čiernymi klkmi, sivej farby, bez 

zápachu. 

 
Tab. 1: Zloženie oplachových vôd z výroby antikorových príborov 

Vzorka Cr (mg/l) Ni (mg/l) NEC (mg/l) 

R1 41,6 50,200 1,78 

R2 18,8   6,520 2,24 

R3   0,3   0,255 6,49 

NEC – nepolárne extrahovateľné látky 
 

V simultánnom teste fytotoxicity a mutagenity sa použili rastliny Vicia 

sativa L. var. Klára, Raphanus sativus L. var. Niger Kerner a Zea mays L. 

(Mičieta, Murín 2002). Korene rastlín, ktoré sa používali na hodnotenie 

chromozómových aberácií sa po fixácii farbili Feulgenovou metódou. Aberácie 

sa stanovovali najmenej v 500 anatelofázach a na štatistické vyhodnocovanie sa 

používal Studentov t-test. V Trad-MCN teste sa na analýzu frekvencie výskytu 

mikrojadier v tetrádach peľových zŕn použila Tradescantia paludosa klon 03, 

ktorá bola štandardne kultivovaná a pestovaná na Katedre botaniky 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Postup tejto 

metodiky uviedli vo svojej práci Mišík et al. (2007). Výsledky sa uvádzali ako 

počet mikrojadier (MCN) na 100 tetrád. Zmena frekvencie MCN/100 tetrád sa 

považovala za štatisticky významnú (P < 0,05), ak bol rozdiel medzi strednou 

hodnotou kontroly a strednou hodnotou ošetrenej populácie najmenej 2-krát 

väčší ako štandardná odchýlka rozdielov medzi dvomi priemermi (Mišík et al. 

2007).  
 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Fytotoxický účinok odpadových vôd z oplachových rezervoárov výrobnej 

linky príborov na semenáčiky testovaných rastlín sa stanovoval ako inhibícia 

rastu koreňa a nadzemnej časti – výhonku a vyjadroval sa ako IC50 hodnota 

vypočítaná regresnou analýzou (tab. 2). Na základe týchto hodnôt a ich 
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štatistického hodnotenia môže byť pre odpadové vody a obidva merané 

parametre zostavený nasledovný inhibičný rad: R1 > R2 >> R3. Ako rast koreňa 

tak aj rast výhonku najviac inhibovala oplachová voda z R1 rezervoára, ktorá 

zbierala vody z odmasťovacieho kúpeľa, v ktorom sa príbory prvýkrát 

odmasťovali od zvyškových olejov a leštiacich pást. Koncentrácia Cr a Ni bola 

v tejto vode vyššia ako v rezervoári R2, ktorý zbieral vody z odmasťovacieho 

kúpeľa, do ktorého sa príbory prenášali po prvom omytí a umývali sa druhýkrát. 

V rezervoári R3, v ktorom boli vody z finálneho umývania príborov, bola 

koncentrácia kovov veľmi nízka. Testy fytotoxicity jednoznačne potvrdili, že so 

znižujúcou sa koncentráciou kovov sa od začiatku ku koncu linky toxicita 

oplachových vôd znižovala. 

Prítomnosť Cr a Ni vo vonkajšom prostredí vedie ku zmenám rastu a 

vývoja rastlín a obidva tieto kovy sa uvádzajú ako vysoko toxické pre rast 

koreňa a nadzemných častí rastlín (Fargašová 1994, 1998). Nikel vo forme 

NiCl2 v koncentrácii vyššej ako 0,1 µM inhiboval rast koreňa a výhonku 

semenáčikov repky a rajčín, pričom koreň bol citlivejší (Burd et al. 1998). 

Prasad et al. (2001) uvádzajú, že dĺžku koreňa Salix viminalis ovplyvňoval Cr 

intenzívnejšie ako Cd a Pb, a Fargašová (1994) uvádzala, že nepriaznivý účinok 

Cr na rast koreňa S. alba sa vyrovnal účinku Hg a bol silnejší ako účinok Cd a 

Pb, zatiaľ čo Ni redukoval dĺžku koreňa menej ako Cr (Fargašová 1998). EC50 

hodnoty pre Cr a Ni uvádzané Fargašovou (1998) boli najmenej 10-krát vyššie 

ako tie, ktoré sme stanovili pre oplachové odpadové vody z výrobnej linky 

príborov. Toto indikuje silný synergický účinok medzi Cr a Ni práve tak, ako aj 

podporu inhibičného účinku nepolárnymi extrahovateľnými látkami a ďalšími 

prímesami. Hoci sa uvádza, že koreň je citlivejším indikátorom toxicity kovov 

ako výhonok (Burd et al. 1998), toto sa v našich testoch preukazne potvrdilo len 

pre oplachové vody z rezervoára R1. 

Keďže toxické účinky ťažkých kovov nie sú, najmä pri chronickej 

expozícii, hneď viditeľné, je vhodné doplniť ekotoxikologické testy aj 

hodnotením genotoxického účinku, ktorý sa prejavuje už pri koncentráciách 

rádovo nižších ako koncentrácie vyvolávajúce fytotoxicitu (Kunová-Staples, 

Mičieta 2000). Testy genotoxicity oplachových vôd potvrdili rozdielnu 

genetickú citlivosť testovaných rastlín. Najcitlivejšou bola Z. mays, pri ktorej v 

prítomnosti vôd z rezervoára R2 a R1 stúplo percento aberácií v koreňových 

špičkách o 1,67 % (P < 0,05) a 3 % (P < 0,01). Najmenej citlivou bola R. 

sativus, pri ktorej sa zvýšila po aplikácii všetkých troch typov oplachových vôd 

frekvencia chromozómových aberácií len o 0,66 % (P < 0,05). Testy mutagenity 

potvrdili, že Cr a Ni prítomné v oplachových vodách vyvolávajú 

chromozómové aberácie, ktoré môžu viesť ku zníženiu vitality, produkčnosti až 

fertility rastlín. Ako uvádza Kovalchuk et al. (1998) a Chautan et al. (1998), 

genotoxicita môže byť výsledkom multipolárnej anafázy a c-mitózy alebo 

poškodenia syntézy bielkovín v prítomnosti toxikanta DNA. Simultánnu 

toxicitu a klastogenitu odpadov s Cr a Ni potvrdili pre V. sativa aj Miadoková et 

al. (1999) a pre Vicia faba a Allium cepa Chandra et al. (2005). Fragmentáciu 

chromozómov a tvorbu mostíkov v prítomnosti Cr uvádza aj Quian (2004). 
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Tab. 2:  IC50 hodnoty a ich 95% intervaly spoľahlivosti (CI) (ml/l) a obsah Cr a Ni (mg/l) vo vzorkách oplachových vôd z umývacej linky 

príborov po 72 hod. kultivácie (uvedené ako ml oplachovej vody v 1 l testovanej vzorky (ml/l) a ako mg kovu (Cr/Ni) v 1 l testovanej 

vzorky (mg/l)) 
 

Koreň 

Rastlina 

R1 R2 R3 

IC50 (ml/l) 

95 % CI 

Cr/Ni 

(mg/l) 

IC50 (ml/l) 

95 % CI 

Cr/Ni 

(mg/l) 

IC50 (ml/l) 

95 % CI 

Cr/Ni 

(mg/l) 

V. sativa 
61,97 

52,74 – 71,21 
7,57/3,11 

312,38 

296,18 – 328,56 
5,87/2,03 

656,35 

532,55 – 780,15 
0,19/0,16 

R. sativus 
22,46 

20,35 – 24,58 
1,61/1,94 

38,69 

28,18 – 49,19 
0,42/0,15 

70,70 

67,90 – 73,50 
0,02/0,01 

Z. mays 
40,81 

37,02 – 44,60 
1,69/2,04 

75,01 

67,51 – 82,52 
1,41 – 0,49 

127,49 

105,15 – 149,84 
0,03/0,03 

 

Výhonok 

Rastlina 

R1 R2 R3 

IC50 (ml/l) 

95 % CI 

Cr/Ni 

(mg/l) 

IC50 (ml/l) 

95 % CI 

Cr/Ni 

(mg/l) 

IC50 (ml/l) 

95 % CI 

Cr/Ni 

(mg/l) 

V. sativa 
76,26 

63,31 – 89,20 
3,17/3,82 

84,84 

76,82 – 92,86 
2,55/0,88 

135,63 

124,23 – 147,03 
0,02/0,02 

R. sativus 
50,77 

48,47 – 53,07 
2,11/2,54 

59,51 

49,90 – 69,11 
1,12/0,39 

106,33 

103,11 – 109,55 
0,03/0,02 

Z. mays 
5,44 

5,10 – 5,77 
0,22/0,27 

26,37 

23,76 – 28,97 
0,49/0,17 

24,87 

22,77 – 26,96 
0,01/0,01 
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Na tvorbu mikrojadier v tetrádach peľových zŕn mala najsilnejší 

genotoxický účinok oplachová voda z rezervoára R1, ktorá zvýšila frekvenciu 

výskytu mikrojadier na 5,27 % (tab. 3) a v porovnaní s kontrolou sa tvorba 

mikrojadier zvýšila o 82,4 %. Genotoxický účinok oplachových vôd klesal 

smerom ku koncu oplachových kontajnerov, t. j. R1 > R2 > R3. 

 
Tab. 3:  Percento chromozómových aberácií v anatelofázových bunkách koreňových 

špičiek V. sativa, R. sativus a Z. mays a tvorby mikrojadier v tetrádach 

peľových zŕn T. paludosa (n = 1500) vystavených oplachovým vodám (R1, R2, 

R3) z rezervoárov výrobnej linky antikorových príborov 

 

 

Konc. kovu±SD 

(mg/l) 
% aberácií±SD 

%  

mikrojadier±SD 

Cr Ni V. sativa R. sativus Z. mays T.  paludosa 

K <0,01 <0,07 1,00±0,17 0,67±0,25 1,00±0,33 2,89±0,92 

R1 41,6±4,2 50,2±5,0 1,67±0,23** 1,33±0,31* 4,00±0,54** 5,27±1,64* 

R2 18, ±1,9 6,5±0,70 1,67±0,23** 1,33±0,31* 2,67±0,50* 4,07±1,27 

R3 0,3±0,03 0,26±0,03 1,00±0,17 1,33±0,31* 1,00±0,33 3,50±1,50 

SD – smerodajná odchýlka; ** preukazné rozdiely v porovnaní s kontrolou pri P <0.01; 

* preukazné rozdiely v porovnaní s kontrolou pri P <0.05; K – sterilná destilovaná voda  

 

Tradescantia mikrojadrový test (Trad-MCN) patrí spolu s Allium cepa L. 

a Vicia faba L. testami koreňových špičiek medzi najčastejšie používané testy 

genotoxicity u rastlín (Mišík et al. 2007). Výsledky získané v testoch s 

oplachovými vodami sa zhodujú s výsledkami uvádzanými Knasmüllerom et al. 

(1998) pre zlúčeniny Cr a Ni.  
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