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Abstract: Phytoindication of the ecogenotoxicity of old environmental loads on the 

example of the goudron deposit in Devínska Nová Ves and the generator gas storage 

site in Kalinovo. There has been a rapid increase of xenobiotics in the environment in 

recent decades. Dumps of industrial waste, which have had been founded in our area at 

the end of the last century, are a serious environmental problem. These environmental 

burdens include the sites we studied: the gudron depositre in the quarry “Srdce” in 

Devínska Nová Ves and the generator gas storage site in Kalinovo. To determine the 

genotoxic effect of xenobiotics present in the environment, we used the simultaneous test 

for toxicity and mutagenicity on the seeds of bioindication species Vicia sativa, 

Raphanus sativus and Zea mays. The test allows a comprehensive evaluation of the 

state of the environment. Simultaneous test determines toxicity based on inhibition of 

root growth and mutagenicity based on chromosomal aberrations in the cells in 

anatelophasis. According to this test, both growth inhibition and also inscreased 

chromosomal aberrations have been found on the site Kalinovo, while the gudron 

deposite showed only growth inhibition. 

 

Klúčové slová: fytoindikácia, ekogenotoxicita, mutagenita, gudróny 

 

 
ÚVOD 

 

Testy genotoxicity umožnujú komplexne hodnotiť dopady xenobiotík 

prítomných v prostredí. V súčasnosti sa vedú práce so štandardizovanými 

indikačnými modelmi nielen na indikáciu genotoxicity prvkov prostredia v 

laboratóriu, ale aj priamo na mieste in situ, a čoraz viac pribúdajú práce s 

biondikáciou poľných kultúr, najmä však druhov divorastúcej flóry (cf. Mičieta, 

Murín 1997, 2007). Nevyhnutným predpokladom použitia indikátora je 

poznanie jeho základných parametrov a najmä parametrov sledovanej 

špecifickej odpovede. V štandardizácii a valorizácii postupov má významné 

miesto dlhodobé sledovanie spontánnej frekvencie mutácií na génovej, 
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chromozómovej a genómovej úrovni a paralelné porovnanie ich frekvencie. V 

zmysle vyššie uvedených požiadaviek a doporučení bol vypracovaný a ďalej k 

štandardizácii validizovaný operatívny metodický postup, vhodný na 

simultánne testovanie fyziologických a genetických účinkov toxických látok 

alebo iných zložiek znečisteného prostredia – simultánny test fytotoxicity a 

mutagenity (Mičieta, Murín 2002). 

Gudróny pochádzajúce z likvidácie odpadov bývalej rafinérie Apollo, 

ktoré sa nachádzajú na skládke niekdajšieho kameňolomu Srdce v Devínskej 

Novej Vsi, predstavujú potenciálne nebezpečenstvo hlavne pre miestnu flóru a 

vážne ohrozujú biodiverzitu Devínskej Kobyly. 

Ďalším potenciálnym rizikom kvality životného prostredia je úložisko 

odpadu z generátorového plynu nachádzajúceho sa na lokalite Žiaromat 

Kalinovo v Lučeneckej kotline. Výsledky analýz potvrdili prítomnosť 

nebezpečných chemických látok (ako napr. NEL: 216 200 mg.kg
-1

, fenolový 

index: 732 mg.kg
-1

). 

 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Simultánny test fytotoxicity a mutagenity sme realizovali podľa 

vypracovaného protokolu (Mičieta, Murín 2002), ktorý nadväzuje na metodiku 

Murín (1984) a používa sa na testovanie fytotoxicity a mutagenity látky, 

prípadne zmesi s neznámym zložením. Mičieta et al. (2003) simultánnym 

testom hodnotili niektoré organické rozpúšťadlá používané v biotestoch. 

Princípom je sledovanie klíčivosti semien a meranie rastu klíčencov v priebehu 

72 až 96 h, pri teplote 25 °C a príslušnej vlhkosti u bioindikačných druhov (cf. 

doporučenia OECD 2006) a detekcia chromozómových aberácií a porúch 

deliaceho vretienka v súlade s metodikou Mičietu a Murína (2002). 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Pri hodnotení simultánneho testu fytotoxicity a mutagenity sme 

porovnávali dva ukazovatele, a to prejavy rastovej inhibície (tab. 1) a 

mutagenity (tab. 2).  

V týchto prípadoch môžeme vychádzať zo všeobecných pravidiel, že čím 

je koncentrácia toxických látok vyššia, tým je vyššia aj inhibícia rastu a 

prípadne aj mutagenita. Toto pravidlo by platilo, keby v priebehu pôsobenia 

toxických látok nedochádzalo ku zmenám bunkových, resp. mitotických cyklov 

a tým aj napr. k zmenám vo frekvencii aberantnosti chromozómov. Pritom 

počet chromozómových cyklov je tým nižší, čím je vyššia rastová inhibícia. Z 

toho vyplýva naliehavá potreba vzťahovať príslušné údaje o mutagenite nielen 

na koncentráciu skúmanej vzorky, ale aj na stupeň inhibície rastu, a tým aj 

nepriamo na počet chromozómových cyklov. Najvhodnejšia korelácia je pri 

50%-nej inhibícii rastu. Ak sa pri tomto stupni inhibície mitotická aktivita 
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postupne znižuje až zastavuje, treba voliť tie vzorky na analýzu, ktoré sa 

odobrali z koreňov menej inhibovaných, napr. 25 %. Na druhej strane, aby sa 

lepšie zachytili prejavy porúch deliaceho vretienka, môže byť vhodnejšia 

vzorka so 75%-nou inhibíciou rastu koreňov. Poznanie stupňa rastovej inhibície 

nám navyše indikuje, či skúmaná látka alebo zmes preniká do organizmu a jeho 

delivých pletív a buniek. 

 
Tab. 1:  Simultánny test fytotoxicity a mutagenity odpadov pochádzajúcich z úložiska 

Kalinovo a skládky gudrónov – rastová inhibícia 

Látka 

IC (%) 

Vicia satíva Zea mays 
Raphanus 

sativus 

Lokalita Gudróny (G) Kalinovo (K) G K G K 

Kontrola    0,00     0,0    0,00     0,0   0,00     0,0 

MH 0,1 mM 61,30   27,1  36,04   13,6 28,15   26,8 

Neriedená 30,76 100,0    7,31 100,0 73,94 100,0 

1/2 riedená 12,24   60,0   -9,77   61,0 59,15   56,8 

1/4 riedená -0,27   40,0 -10,74   34,0 43,94   36,1 

1/8 riedená    1,61   10,0 -15,44   11,0 27,40     8,4 

 

 
Tab. 2:  Simultánny test simultáného testu fytotoxicity a mutagenity odpadov 

pochádzajúcich z úložiska Kalinovo a skládky gudrónov – mutagenita 

Látka 

Frekvencia chromozómových aberácií (%) 

Vicia satíva Zea mays 
Raphanus 

sativus 

Lokalita Gudróny (G) Kalinovo (K) G K G K 

Kontrola    0,2   0,2   0,30   0,2   0,3   0,2 

MH 0,1 mM 20,0 24,2 18,67 19,8 15,0 16,6 

Neriedená   0,4 –   0,30 –   0,3 – 

1/2 riedená   0,4 12,3   0,30 10,0   0,3 11,0 

1/4 riedená   0,4   9,0   0,30   6,4   0,3   6,7 

1/8 riedená    0,4   3,3   0,30   2,4   0,3   2,3 

 

 

ZÁVER 

 

Pri vodnom výluhu z Kalinova bola inhibícia rastu pri neriedených 

koncentráciách 100 %, pri 1/2 riedení bola najvyššia inhibícia u Zea mays 61 %, 

pri 1/4 riedení bola najvyššia koncentrácia u Vicia sativa 40 % a pri 1/8 riedení 

bola opäť najvyššia koncentrácia u Zea mays 11 %. Vodný výluh pochádzajúci 

z Kalinova sa vyznačuje významnou ekotoxicitou a mutagenitou, vzhľadom na 

zlú rozpustnosť polyaromátov ešte aj pri polovičnom riedení predstavuje 50 % 

fytotoxicitu. Všetky riedenia dosiahli preukázateľnú mutagenitu chromozómov. 

Jedná sa o vysoko toxický a mutagénny odpad. Zistené skutočnosti sú 
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významné pre následný menežment úložiska a najmä pre fytoremediačné 

postupy. 

Pri skládke gudrónov z Devínskej Novej Vsi sme pozorovali najväčšie 

percento inhibície v neriedenej vzorke u Raphanus sativus 73,94 %, ďalej 

nasledovala Vicia sativa 30,76 % a Zea mays 7,31 %. Pri riedených vzorkách 

bola opäť najvyššia inhibícia u Raphanus sativus (1/2 riedenie 59,15 %, 1/4 

riedenie 43,94 %, 1/8 riedenie 27,4 %). 
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