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Abstract: Physiological parameters utilization for metals ecotoxicity 
determination  

Some physiological parameters as root and shoot growth inhibition, dry and fresh 
mass production, water translocation to upper plant parts, photosynthetic 
pigments production and metal accumulation and translocation through the plant 
were used for determination of stress induced by Cr(III), Cr(VI) and Ni(II) in 
Sinapis alba plants. Presented results indicate that Cr and Ni significantly 

reduced root and shoot growth as well as biomass production and water uptake 
mainly by the roots. In the shoots water content was not reduced significantly and 
that indicates that Cr and Ni inhibit water absorption by the roots, but not water 
translocation through the plant. Adverse effect of Cr and Ni was also confirmed 
for photosynthetic pigments production. While metals effect on chlorophylls 
production was adverse, carotenoids content was increased significantly. 
Increase of carotenoids content may act as antioxidant to scavenge ROS 
(reactive oxygen species) generated as a result of Cr and Ni toxicity. For all 
observed parameters the most toxic were Cr(VI) and Ni and as less toxic was 
confirmed Cr(III). All metals were accumulated in preference in the roots and its 
transfer to shoots was low. 

Kľúčové slová: chróm, nikel, fytotoxicita, fotosyntetické pigmenty, akumulácia a 
translokácia kovov, Sinapis alba  

 
 
ÚVOD 

Ekotoxikologické testy sú neodmysliteľnou súčasťou hodnotenia 
environmentálnych rizík. V zásade sa môžu robiť na ktorejkoľvek úrovni 
biologickej hierarchie – od molekuly až po ekosystémy a zameriavajú sa 
predovšetkým na sledovanie biochemických a fyziologických odpovedí 
organizmov na znečistenie prostredia (PEŠKO et al. 2010; FARGAŠOVÁ 1998). 
Medzi organizmy, ktoré sa dajú pri sledovaná vplyvu znečistenia prostredia na 
biotu veľmi dobre využiť, patria cievnaté rastliny. Ich výhoda spočíva v tom, že 
relatívne rýchlo reagujú a odrážajú zmeny v prostredí a preto sa sledovaním ich 
habitátu a produkčných faktorov dá veľmi dobre rozpoznať a predpovedať 
prítomnosť stresorov. Parametrami, ktoré sa v týchto biotestoch sledujú sú 
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inhibícia rastu, redukcia produkcie biomasy, zmeny v absorpcii a translokácii 
vody v rastline, produkcia fotosyntetických pigmentov a stresových bielkovín 
(TBARS, sulfhydrilové skupiny bielkovín) a akumulácia polutantov v jednotlivých 
častiach rastlín (CHATERJEE & CHATERJEE 2000; PRASAD et al. 2001; SHANKAER 
et al. 2005; SZÁRAZOVÁ et al. 2008). Všetky uvádzané parametre sú vhodné a 
vysoko preukazné pri hodnotení účinkov kovov a stanovenie niektorých z nich 
je metodicky zahrnuté aj do medzinárodných noriem a návrhov na hodnotenie 
ekotoxicity a rizík vyplývajúcich z kontaminácie prostredia antropogénnou 
činnosťou.  
 
 

MATERIÁL A METÓDY 

Ako biologický materiál sa v testoch používali semenáčiky horčice bielej 
(Sinapis alba L.) pestované podľa metodiky uvádzanej SZÁRAZOVOU et al. 
(2008). Rastovým médiom bola odstáta vodovodná voda (80 mg.l

-1
 Ca,  

27 mg.l
-1

 Mg) a testovanými kovmi boli Ni(II) (NiCl2.6H2O), Cr(III) 
(Cr(NO3)3.9H2O) a Cr(VI) (CrCO3) (Lachema, Brno, Česká republika).  

V priebehu testov sa sledovala inhibícia rastu koreňa a výhonku, produkcia 
biomasy, obsah vody v jednotlivých častiach rastliny a jej translokácia, 
produkcia fotosyntetických pigmentov a akumulácia a translokácia kovov v 
rastlinách. Vo všetkých testoch, s výnimkou inhibície rastu koreňov a výhonkov, 
ktorých dĺžka bola 72 h v tme, bola zachovaná štandardná doba trvania 10 dní 
(3 dni v tme + 7 dní v dennom režime osvetlenia). Rastlinný materiál sa sušil pri 
teplote 80 °C a obsah vody v jednotlivých častiach rastlín sa stanovoval 
pomocou Drazic a Mihailovic rovnice (2005):  

 

 

WC – obsah vody; FM – čerstvá biomasa; DM – sušina. 
 

Fotosyntetické pigmenty sa extrahovali do 95 % etanolu podľa metodiky 
uvedenej FARGAŠOVOU et al. (2011) a ich obsah sa vypočítal podľa rovníc 
(LICHTENTHALER & WELLBURN 1983):  

Chla = 13,95 (A665) – 6,88 (A649) 
Chlb = 24,96 (A649) – 7,32 (A665) 
Car = [1000 (A470) – 2,05(Chla) – 114,8 (Chlb)] / 245 

Chla – chlorofyl a, Chlb – chlorofyl b, Car – karotenoidy; v g.mg
-1

 DM.  
 

Obsah kovov v rastlinách sa stanovoval pomocou ET-AAS (Cr) a F-AAS (Ni) 
(AAS; Varian, spectr. AA, Australia, GTA 110, Zeeman 220 korekcia pozadia) 
(FARGAŠOVÁ et al. 2011) a na základe ich obsahu v jednotlivých častiach rastlín 
sa potom vypočítaval bioakumulačný (BAF) (GHOST & SINGH 2005) a 
translokačný faktor (TF) (TAPPERO et al. 2007). 

Všetky fyziologické parametre (produkcia biomasy (DM, FM), obsah a 
translokácia vody, produkcia fotosyntetických pigmentov, akumulácia a 
traslokácia kovov) sa stanovovali pre IC50 hodnotu, ktorá vyjadrovala 50 % 
inhibíciu rastu koreňa. Inhibícia rastu koreňa aj výhonku sa stanovovala 
probitovou analýzou a na výpočet intervalu spoľahlivosti (CI) sa použila 
regresná analýza. Všetky testy sa robili v troch paralelných opakovaniach so 
zahrnutím kontroly a vyhodnocovali sa štatisticky Studentovým t-testom. 

WC = 
(FM – DM) 

DM 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Fytotoxický účinok Cr a Ni na rast koreňov a výhonkov S. alba je uvedený ako 
IC50 hodnoty a ich 95 % intervaly spoľahlivosti (CI) v tab. 1.  
 
Tab. 1:  IC50 hodnoty a ich 95 % intervaly spoľahlivosti (CI) (mg.l

-1
) pre S. alba po 72 h 

aplikácie kovov 

 
Cr(III)  95 % CI 

(mg.l
-1

) 
Cr(VI)  95 % CI 

(mg.l
-1

) 
Ni(II)  95 % CI  

(mg.l
-1

) 

Koreň 
115,4 

(98,73-132,07) 
9,82 

(8,39-10,24) 
12,52 

(12,05-13,48) 

Výhonok 
136,21 

(109,71-162,71) 
20,89 

(19,68-22,10) 
16,55 

(15,67-17,43) 

 

Na základe uvedených IC50 hodnôt sa dajú zostaviť nasledovné inhibičné 

rady: pre rast koreňa: Cr(VI) ≥ Ni(II) >> Cr(III); pre rast výhonku: Ni(II) > Cr(VI) 

>> Cr(III). Rast semenáčikov najviac inhiboval Cr(VI) a Ni(II) a všetky testované 

kovy inhibovali viac rast koreňa ako výhonku. V literatúre sa uvádza, že Cr aj Ni 

sú pre rastliny vysoko toxické a silno inhibujú ich rast (FARGAŠOVÁ 1994;1998), 

pričom korene sú na tieto kovy citlivejšie ako výhonky (BURD et al. 1998), čo je v 

zhode s uvádzanými zisteniami. Podľa PRASADA et al. (2001) bol toxický účinok 

Cr na korene Salix viminalis silnejší ako účinok Cd a Pb a podľa FARGAŠOVEJ 

(1994) sa pri S. alba jeho účinok vyrovnal účinku Hg a bol silnejší ako účinok 

Cd a Pb. Naše výsledky potvrdzujú aj zistenia FARGAŠOVEJ (1994), že účinok Ni 

bol na rast koreňa slabší ako účinok Cr.  

S inhibíciou rastu veľmi úzko súvisí aj produkcia biomasy a obsah vody v 

rastlinách (tab. 2). Kým prítomnosť všetkých testovaných kovov znižovala 

produkciu čerstvej biomasy veľmi výrazne najmä u koreňov (produkcia 

dosahovala pri IC50 koncentrácii len 21,8-32,9 % produkcie kontroly), produkcia 

sušiny sa znižovala len v koreňoch, pričom medzi účinkami jednotlivých kovov 

sa nepozorovali významné rozdiely. Na rozdiel od produkcie čerstvej biomasy 

sa produkcia sušiny nadzemných častí v prítomnosti kovov zvyšovala a 

maximálny stimulačný účinok sa pozoroval pri aplikácii Cr(III) (133,3 %). V 

literatúre sa uvádza, že celkový nepriaznivý účinok Cr a Ni na rast a vývin 

rastlín môže byť výsledkom poruchy príjmu minerálnych živín a vody, čo sa 

prejavuje hlavne v nadzemných častiach rastlín. Hoci v literatúre sa už v 

minulosti venovala pozornosť popisu vädnutia a porúch produkcie v dôsledku 

toxicity Cr (TURNER & RUST 1971), do dnešného dňa sa objavuje len málo 

informácii o presných účinkoch Cr a Ni na pomer vody v rastlinách. Pri 

hodnotení pomeru sušiny a čerstvej biomasy (obr. 1) bola frakcia sušiny koreňa 

pri všetkých testovaných kovoch takmer 2-krát nižšia ako frakcia sušiny 

výhonkov. 
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Tab. 2:  Produkcia čerstvej biomasy (FM) a sušiny (DM) v % vzhľadom ku kontrole 

(Kont.) a obsah vody (WC) v koreňoch a výhonkoch rastlín po 10 dňoch 
kultivácie v prítomnosti kovov  

Parameter 
Kont. Cr(III) Cr(VI) Ni(II) 

K V K V K V K V 

FM (%) 100 100 21,8 84,3 32,9 69,6 25,1 66,6 

DM (%) 100 100 42,9 133,3 42,9 112,1 42,8 121,2 

WC (g.g
-1

 DM) 33,8 16,5 16,1 15,3 23,0 8,5 16,8 11,8 

K – koreň; V – výhonok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1:  Vzťah medzi sušinou (DM) a čerstvou biomasou (FM) po 10 dňoch rastu S. alba 

v prítomnosti testovaných kovov (priemer z troch stanovení, smerodajná 
odchýlka 6 % a menej; K – koreň; V – výhonok; Kont. – kontrola)  

 
V porovnaní s kontrolou sa obsah vody predovšetkým v koreňoch rapídne 

znižoval (tab. 2). Keďže obsah vody vo výhonkoch sa vzhľadom ku kontrole 
preukazne neznížil, dá sa konštatovať, že Cr a Ni inhibovali predovšetkým 
absorpciu vody koreňmi ale nie jej translokáciu z koreňov do nadzemných častí 
rastlín. Tieto výsledky sa zhodujú s výsledkami CHATERJEE & CHARTERJEE 
(2000), ktorí uvádzajú, že nadbytok Cr znižuje vodný potenciál a transpiračnú 
rýchlosť rastlín, ale zvyšuje relatívny obsah vody v rastlinách. 

Produkcia fotosyntetických pigmentov v semenáčikoch S. alba je uvedená 
na obr. 2. Najsilnejší inhibičný účinok na produkciu všetkých pigmentov mal 
Cr(VI) a najslabší Cr(III). Všetky testované kovy redukovali viac produkciu Chla 
ako Chlb a ich účinok na karotenoidy bol predovšetkým stimulačný. Pokles 
produkcie Chla a Chlb v prítomnosti Cr uvádzajú aj CHATERJEE & CHATERJEE 
(2000). Podľa zistení BOHNENA et al. (1980) môže byť takýto pokles pri 
nadbytku kovov výsledkom inhibície fotosyntetického elektrónového transportu 
a dekompozície membrán chloroplastov. V našom prípade môže byť 
nepriaznivý účinok kovov vyvolaný ako uvádzajú VAN ASCHEE & CLIJSTERS 
(1990) ich interferenciou pri tvorbe chlorofylov buď priamo inhibíciou enzýmov 
alebo indukciou deficitu Fe. Získané výsledky sa zhodujú aj so závermi BROWNA 
et al. (1987), podľa ktorých sú zakrpatený rast a zmeny v produkcii 
fotosyntetických pigmentov dvomi hlavnými symptómami toxicity Ni u rastlín. Na 
rozdiel od chlorofylov sa obsah karotenoidov v prítomnosti testovaných kovov 
zvyšoval alebo dosahoval hladinu kontroly. Najsilnejší stimulačný účinok sa 
pozoroval pri Cr(VI), kedy hladina karotenoidov prevyšovala hladinu kontroly o 
22 %. K rovnakým záverom dospeli aj SINGH et al. (2004). Karotenoidy patria k 
neenzymatickým antioxidantom a hrajú významnú úlohu v ochrane chlorofylov 
pred stresom vyvolaným kovmi. Ich zvýšený obsah môže slúžiť ako antioxidant 
proti ROS (reaktívny kyslík), ktorý sa vytvára v dôsledku prítomnosti Cr a Ni.  
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Obr. 2:  Produkcia fotosyntetických pigmentov ( g.mg

-1
 DM) v S. alba po 10 dňoch 

kultivácie v prítomnosti kovov (Chla – chlorofyl a; Chlb – chlorofyl b; Car – 
karotenoidy; DM – sušina; obsah pigmentov – priemer z 3 stanovení so 
smerodajnou odchýlkou) 

 
Bioakumulácia Cr a Ni v koreňoch a nadzemných častiach rastlín spolu s 
bioakumulačným (BAF) a translokačným faktorom (TF) sú uvedené v tab. 3.  
 
Tab. 3:  Koncentrácia Cr a Ni (mg.g

-1
 DM) v koreňoch a výhonkoch S. alba a vypočítané 

hodnoty pre bioakumulačný (BAF) a translokačný faktor (TF)  

 
Kov Koreň Výhonok BAF TF 

Cr(III) 26,25 8,32 0,299 0,317 

Cr(VI) 3,742 0,828 0,465 0,222 

Ni(II) 2,192 1,694 0,310 0,773 

 
Kým akumulácia Cr bola vyššia v koreňoch a jeho transfer do nadzemných 

častí bol nízky, transport Ni do nadzemných častí bol najmenej dvakrát 
intenzívnejší ako pri Cr. Keďže TF faktorov pre Cr aj Ni boli menšie ako 1, je 
transport obidvoch kovov z koreňov do výhonkov obmedzený.  

Ako uvádza GHEJU et al. (2009) Cr(VI) sa v rastlinách transportuje len veľmi 
pomaly a jeho slabá translokácia sa potvrdila aj v našich experimentoch. 
Podobne ako uvádza ZAYED et al. (1998) aj v S. alba sa Cr akumuloval 
predovšetkým v koreňoch, kde sa Cr(VI) imobilizuje vo vakuolách (SHANKER et 
al. 2005). Pokiaľ ide o porovnanie akumulácie Cr(III) a Cr(VI) získané výsledky 
sa zhodujú s pozorovaniami ZAYEDA et al. (1998), pri ktorých sa v 
poľnohospodárskych plodinách akumuloval viac Cr(VI) ako Cr(III).  

Pre Ni sa uvádza, že je do nadzemných častí rastlín transportovaný buď 
atómami kyslíka alebo ako kovový komplex s organickými kyselinami alebo ako 
hydratovaný katión (SALT et al. 2002). V rastlinách má afinitu k Fe, Zn a Mg, 
ktoré môže nahrádzať a tak interferovať s ich metabolizmom. Pokiaľ ide o jeho 
akumuláciu v rastlinách tak v literatúre sa uvádza ako jeho vyššia akumulácia 
vo výhonkoch (PANDEY & SHARMA 2002; FARGAŠOVÁ & BEINROHR 1998) tak aj 
jeho vyššia akumulácia v koreňoch (BARMAN et al. 2000). Hoci WALLACE et al. 
(1977) uviedli, že Ni sa po akumulácii ukladá rovnomerne v koreni aj výhonku, 
naše výsledky potvrdili, že hoci bol translokačný faktor (TF) Ni niekoľkokrát 
vyšší ako TF chrómu, obidva kovy sa prednostne akumulovali v koreňoch. Ich 
translokácia do nadzemných častí rastlín bola nízka.  
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