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Abstract: Phytoindication and monitoring of ecogenotoxicity in the vicinity of 

highways and motorways. Every road and highway is a permanent source of emissions 

with a potentional ecogenotoxic effect. The higher plants provide a suitable model for 

its indication in the in situ conditions, as they are bound to the environment they grow 

in. Indication species of the local flora has been used as a testing system – it is possible 

to study the pollen grain abortion, as well as the somatic cells mutations, which 

manifest during mitosis by using the micronucleus assay and evaluation of mitotic 

damage of the cells in anatelophasis. It is also possible to use in situ modified 

methodics on the model organism Tradescantia, exposed to the genotoxic influence of 

the environment for a certain time period, as a standard indication system implanted 

directly to the exposed locality. A number of assays for evaluation of genotoxic damage 

has been developed on this model, in particular it’s the Tradescantia SHM (stamen hair 

mutation) a MNC (micronucleus) test and evaluation of pollen abortion. The presented 

results are a comparison before and during the building of a highway. There is an 

apparent ecogenotoxic influence of traffic emissions. Our results show, that the 

ecogenotoxic effect decreases with the fluency of the traffic.  
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ÚVOD  

 

Predpokladom rozvoja hospodárstva a jeho trvalo udržateľného rozvoja je 

dokonalé vybudovanie infraštruktúry. V tejto súvislosti musia byť dobudované 

diaľnice a rýchlostné komunikácie. Doprava a s ňou spojené znečisťovanie 

ovzdušia emisiami patrí medzi globálne ekologické problémy. Kontaminanty sa 

do prostredia dostávajú z bodových a nebodových zdrojov. Koncentrácia emisií 

závisí od vzdialenosti od komunikácie, od hustoty dopravy a od prevládajúceho 

vetra, najväčšia je vo vzdialenosti 200 – 400 metrov od cesty (Cohen et al. 

2005). Rozptyl emisnej denzity sa pohybuje od 0 t/km
2
/rok v neobývaných 

oblastiach cez 50 – 100 t/km
2
/rok v obývaných oblastiach až po 700 t/km

2
/rok 

pri hlavných cestách. Významné je sledovanie koncentrácie prašných emisií z 

ciest, sú štandardizované štúdie na stanovenie prašných emisných potenciálov 

(Kuhns et al. 2003). Výfukové emisie z automobilov majú prioritné postavenie 
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v produkcii vzdušných polutantov. V mnohých štúdiách bola dokázaná v 

dopravných emisiách prítomnosť rizikových mutagénnych xenobiotík – benzén, 

butadién, benzantrán, mnohé ďalšie uhľovodíky a dieselové PM častice (Cohen 

et al. 2005). V mnohých štúdiách boli preukázané mutagénne aj karcinogénne 

účinky. Preto je v tejto súvislosti nevyhnutná minimalizácia expozície, ale i 

presná detekcia a monitoring ekogenotoxických dopadov priamo v konkrétnom 

exponovanom prostredí – v podmienkach in situ. 

 

 

MATERIÁL A METODIKA 

 

V zmysle metodologických princípov, zodpovedajúca indikácia 

genotoxických účinkov je možná len v podmienkach in situ (Mičieta, Murín 

1996, 2007). Vyššie rastliny majú v tomto procese nezastupiteľné miesto. 

Početné vypracované monitorovacie a indikačné systémy to len potvrdzujú (cf. 

Calzoni et al. 2007). V súčasnosti rastlinné testy umožňujú kvalifikovanú 

indikáciu potenciálnych mutagénov v prostredí, hodnotenie stavu a zmien 

podmienok životného prostredia a dopadov ich rozšírenia. Na sledovanie 

fytotoxicity a mutagenity ovzdušia sme odber vzoriek, peľu a mikrospór 

indikačných druhov miestnej flóry a ich fixáciu a hodnotenie realizovali podľa 

publikovaných postupov (cf. Mičieta, Murín 1996, 2007). Indikáciu 

ekogenotoxicity na vybraných druhoch miestnej flóry a následné stanovenie 

indukčného indexu na konkrétnej lokalite sme realizovali podľa postupu 

(Mičieta, Kunová 2000). Taktiež sme realizovali štandardizované testy 

ekogenotoxicity na implantovaných modeloch Tradescantia 4430 – SHM test, 

Tradescantia paludosa – MCN test a test abortivity peľu v súlade s 

doporučenými protokolmi WHO/IPCS. 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Indikáciu a monitoring ekogenotoxicity v podmienkach in situ 

realizujeme na exponovaných križovatkách v mestských intravilánoch a najmä 

v lokalitách trasy výstavby diaľníc a rýchlostných komunikácií pred výstavbou, 

počas výstavby a v reálnej prevádzke. Podrobnejšie výsledky budú 

prezentované v prednáške. Pre ilustráciu uvádzame výsledky dlhodobej 

indikácie na exponovanej križovatke v Bratislave na parkovom druhu Taxus 

baccata v rokoch 1998 až 2009 (graf 1). V lokalite je evidentný ekogenotoxický 

vplyv dopravných imisií oproti kontrole, rovnaký druh v Botanickej záhrade 

UK. V grafe 2 prezentujeme tendenciu indukčného indexu ekogenotoxicity na 

monitorovanej lokalite v tesnej blízkosti diaľnice D1 – Považská Bystrica, 

Galanovec, kde hodnota v roku 2007 prezentuje stav pred výstavbou, 2008 a 

2009 počas výstavby a v roku 2010 v prvom polroku prevádzky. Násobok 

zvýšenia ekogenotoxicity je od 1,17 – 2007 až po 2,8 v roku 2010. Aj v tomto 
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prípade je ekogenotoxický dopad dopravných imisií evidentný a svojou úrovňou 

zodpovedá stredne exponovaným komunikáciám na Slovensku. 
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Graf 1:  Abortivita peľu Taxus baccata na lokalite Šafárikovo námestie, Bratislava  

v rokoch 1998 – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Graf 2:  Indukčný index ekogenotoxicity v lokalite D1 Považská Bystrica, Galanovec  

v rokoch 2007 (pred výstavbou), 2008 – 2009 (výstavba) a 2010 prevádzka 

 

 

ZÁVER 

 

Uvedené postupy umožňujú monitorovať ekogenotoxicitu v ovzduší, 

vode i pôde v reálnom komplexe ekologických faktorov a zložiek znečistenia. 

Výsledky je možné extrapolovať pri hodnotení rizika priamo na človeka. 

Postupy sú operatívne, jednoduché a finančne prístupné, vhodné tak pri 

dlhodobých pozorovaniach, ako aj pri nehodách a náhlych prípadoch 

znečistenia prostredia. Poskytujú exaktné indikačné parametre, ktoré dostatočne 

rýchlo a presne signalizujú kritické zmeny v prostredí, sú významné pre 

praktické opatrenia minimalizácie negatívnych toxických, najmä však 

genotoxických dopadov ako aj pre zhodnotenie perspektív bioty v konkrétnom 

regióne. 
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