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Abstract: Biomarkers: valuable tools for heavy metal toxicity evaluation  
in microscopic algae 

Microscopic algae as primary producers are very promising bioindicators of 
environmental pollution, since changes in their growth rates and biodiversity can 
influence the whole aquatic ecosystem. Monitoring the effects of environmental 
pollutants on their vitality requires multiparametric approach. Because genetic 
and biochemical changes precede whole organism effects, biomarkers 
representing these changes can be considered as early indicators of pollutant 
toxicity. We review the most commonly evaluated genetic and biochemical 
biomarkers which provide useful information on the physiological effects of heavy 
metals on microscopic algae and are valuable tools in unraveling of their modes 
of action: genetic expression, chlorophyll fluorescence, photosynthetic pigments, 
defense mechanism biomarkers: metallothioneins, heat-shock proteins, proline, 
oxidative stress and antioxidants. 

Key words: algae, chlorophylls, phytochelatines, heat-shock proteins, oxygen 
reactive forms, antioxidants 

 
 

ÚVOD 

Mikroskopické riasy majú ako primárni producenti v potravnom reťazci vodných 
ekosystémov veľmi významnú úlohu, nakoľko zmeny v ich populačnej hustote a 
druhovej diverzite môžu výrazne ovplyvniť celý vodný ekosystém. Preto je 
dôležité sledovať a zhodnotiť ako na ne vplývajú vo vodných systémoch 
potenciálne prítomné toxikanty, napr. ťažké kovy (DELEEBEECK et al. 2009). V 
rámci ekotoxikológie, ako samostatného vedného odboru, sa pri posudzovaní 
chemického rizika vyžaduje okrem sledovania produkčných parametrov aj 
sledovanie a hodnotenie celého komplexu biomarkerov. V hodnotení rizík sa 
preto uplatňuje multiparametrický prístup, zahŕňajúci sledovanie fyziologických 
biomarkerov, biomarkerov všeobecného stresu a špecifických biomarkerov. 

V porovnaní so živočíchmi je v problematike biomarkerov expozície a účinku 
ťažkých kovov s mikroskopickými riasami ako modelovými organizmami 
dostupných relatívne málo štúdií (FERRAT et al. 2003). Mnohé výskumy sú 
zamerané na sledovanie akútnej toxicity cudzorodých látok na úrovni buniek 
(napr. delenie alebo hustota buniek rias, rýchlosť rastu, produkcia biomasy, 
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alebo zmeny pigmentácie – chloróza). Uvedeným prejavom však predchádzajú 
genetické a biochemické zmeny. Preto sú ukazovatele zamerané na sledovanie 
týchto zmien významné z hľadiska včasnej indikácie toxicity cudzorodých látok. 
Biochemické biomarkery sú navyše citlivejšími a špecifickejšími ukazovateľmi 
stresu, i keď vzťah medzi nimi a fyziologickými parametrami, ako napr. rast, 
biomasa, sa nie vždy potvrdí (DAVY et al. 2001). 

 
 

GÉNOVÁ EXPRESIA 

Génová expresia je citlivým indikátorom expozície toxikantu, pretože v 
stresových podmienkach (vrátane expozície ťažkým kovom) takmer bez 
výnimky dochádza k jej zmene (NUWAYSIR et al. 1999). 

Jedným z najčastejších modelových druhov mikroskopických rias 
používaných pre identifikáciu a charakterizáciu génov zodpovedných za príjem 
alebo metabolizmus ťažkých kovov je Chlamydomonas reinhardtii. Výhodami 
tohto druhu sú rýchly rast, ktorý v priebehu 2-3 dní dosahuje logaritmickú fázu a 
tiež jeho citlivosť voči kontaminantom, keďže reaguje už na pomerne malé 
zmeny prostredia aktiváciou alebo potlačením transkripcie génov (HANIKENNE 
2003). Gény tohto druhu sa dajú navyše preniesť aj do iných druhov zelených 
mikroskopických rias. 

JAMERS et al. (2006) sledovali génové expresné profily C. reinhardthii 
vystaveného toxickým koncentráciám Cu

2+
. Expresia niektorých génov 

zodpovedných za obranný mechanizmus voči oxidačnému stresu, napríklad 
glutatión S-transferázy a glutatión peroxidázy boli v porovnaní s kontrolou 
zvýšené. Zároveň zaznamenali zvýšenú transkripciu génu podieľajúceho sa na 
syntéze lipoxygenázy, enzýmu, ktorý vyvoláva apoptózu v podmienkach 
oxidačného stresu a niektorých ďalších génov zodpovedných za rozpoznanie, 
opravu alebo proteolýzu poškodených proteínov. 

WEI et al. (2011) skúmali funkciu HO-1 génu v C. reinhardthii v podmienkach 
oxidačného stresu vyvolaného Hg

2+
. HO-1 gén kóduje enzým hem oxygenázu-

1, ktorý katalyzuje degradáciu hému na oxid uhoľnatý, voľné železo a biliverdín 
IX. Vo vyšších rastlinách sa pri oxidačnom strese vyvolanom rôznymi stresormi 
potvrdila obranná funkcia tohto enzýmu (NORIEGA et al. 2004). Overexpresia 
HO-1 génu v C. reinhardthii viedla k aktivácii antioxidačných enzýmov, nižšej 
akumulácii intracelulárnej Hg a vyššej tolerancii voči Hg. 

 
 

FOTOSYNTETICKÉ PROCESY 

Fluorescencia chlorofylov 

Fluorescencia chlorofylov je biomarkerom, ktorý sa bežne využíva na 
štúdium efektivity fotosyntézy v podmienkach stresu (OXBOROUGH 2004) a 
poskytuje informácie o efektivite elektrón-transportného systému vo 
fotosystéme II (PSII), ktorý v najväčšej miere vypovedá o účinnosti svetelných 
reakcií fotosyntézy. 

Maximálny kvantový výťažok v Chlorella pyrenoidosa po vystavení Zn
2+

, 
Co

2+
 aj Cd

2+
 klesol, čo môže naznačovať inaktiváciu PSII (PLEKHANOV & 

CHEMERIS 2003). Tento pokles bol zapríčinený klesajúcim trendom maximálnej 
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fluorescencie chlorofylu. Poškodenie PSII zvýšilo intenzitu nefotochemického 
zhášania fluorescencie, ktoré je bežne sledovaným indikátorom pôsobenia 
stresora (MAXWELL & JOHNSON 2000). Takýto adaptačný mechanizmus 
zabraňuje nežiaducim redukčným reakciám v elektrón-transportnom systéme a 
následnému oxidačnému stresu.  

Napriek tomu zníženie maximálneho kvantového výťažku pôsobením Cr
6+

 v 
C. pyrenoidosa nepoukázalo jednoznačne na inhibíciu PSII, pretože takéto 
zníženie nebolo pozorované v riase vystavenej Cr

6+ 
v tme (HÖRCSIK et al. 2007). 

Až doplnkové metódy (termoluminescencia) prispeli k objasneniu mechanizmu 
toxického účinku Cr

6+
, ktorý spočíva v deštrukcii fotochemických centier 

celkového elektróntransportu, v menšej miere v samotnom PSII, 
pravdepodobne tvorbou reaktívnych kyslíkových radikálov (HÖRCSIK et al., 
2007). 

Fotosyntetické pigmenty 

Chlorofyly (chlorofyl a, chlorofyl b) a karotenoidy (lykopén, β-karotén) sú 
asimilačné farbivá, ktoré majú neodmysliteľnú funkciu pri absorpcii fotónov vo 
fotosystémoch. Karotenoidy slúžia navyše ako antioxidanty. 

Obsah fotosyntetických pigmentov v podmienkach kontaminácie ťažkými 
kovmi je podobne citlivým biomarkerom ako produkcia biomasy alebo rýchlosť 
rastu (CEDERGREEN et al. 2007). Syntézy prekurzorov chlorofylov sa zúčastňujú 
enzýmy (δ-ALA-dehydratáza, protochlorofylidreduktáza a i.), ktoré môžu 
interagovať s katiónmi ťažkých kovov buď reakciou na tiolových funkčných 
skupinách, alebo nahradením esenciálnych prvkov v štruktúre enzýmu. Tým sa 
mení obsah a pomer fotosyntetických pigmentov v riasach a následne aj 
účinnosť fotosyntézy (MURCHIE & HORTON 1998). 

Chlorofyl a a chlorofyl b majú odlišnú štruktúru. Chlorofyl b vzniká 
oxygenáciou metylovej skupiny chlorofylu a za účasti enzýmu chlorofylid a 
oxygenáza, ktorého esenciálnou zložkou sú jednojadrové komplexy železa 
(EGGINK et al. 2004). Vysoké koncentrácie ťažkých kovov (napr. Cu

2+
) môžu 

konkurovať príjmu železa a nepriamo znížiť tvorbu chlorofylu b (SHAO et al. 
2007). Niektoré katióny ťažkých kovov (napr. Hg

2+
 alebo Cu

2+
) môžu negatívne 

pôsobiť na fotosyntetickú aktivitu chlorofylov substitúciou za centrálny atóm 
chlorofylu (Mg

2+
) (PATRA & SHARMA 2000). 

Účinok ťažkých kovov sa môže prejaviť aj znížením pomeru chlorofylu a k 
chlorofylu b. V stresových podmienkach totiž dochádza k rýchlejšej hydrolýze 
chlorofylu a (SCHOCH & BROWN 1987). Dôsledkom je zároveň pokles celkového 
obsahu chlorofylov (SABATINI et al. 2009). 

Podobne citlivým ukazovateľom je aj obsah karotenoidov, ktorý v stresových 
podmienkach kontaminácie toxikantmi tiež klesá (PIOTROWSKA-NICZYPORUK et 
al. 2012). V konečnom dôsledku vedie inhibícia biosyntézy alebo indukcia 
degradácie chlorofylov k senescencii buniek a chloróze (KABATA-PENDIAS 2001).  

 
 

OBRANNÝ MECHANIZMUS 

Metalotioneíny 

Mnohé eukaryotické organizmy, v podmienkach vysokých koncentrácií 
ťažkých kovov produkujú na cysteín bohaté polypeptidy, ktoré majú vysokú 



48 

afinitu ku katiónom kovov. Do tejto skupiny vnútrobunkových proteínov 
zaraďujeme aj polypeptidy s krátkym reťazcom – fytochelatíny (PERALES-VELA 
et al. 2006): 

Fytochelatíny (PC) sú významnými biomarkermi expozície kovov v riasach 
(BRAIN & CEDERGREEN 2009). Syntéza PC je vyvolaná predovšetkým 
prítomnosťou dvojmocných katiónov ťažkých kovov, ako sú Cd

2+
, Pb

2+
, Zn

2+
 

alebo Cu
2+

. Expozícia rastlín polokovom, napríklad zlúčeninami arzénu alebo 
selénu síce indukuje syntézu PC, ale v menšej miere. PC sú oligomérmi 
glutatiónu (GSH), preto overexpresia enzýmov podieľajúcich sa na syntéze 
GSH nepriamo súvisí s toleranciou voči ťažkým kovom (ZHU et al. 1999). 

Reakčným miestom viazania kovu v PC sú tiolové skupiny cysteínu. Zvýšený 
obsah tejto aminokyseliny je jedným z bioindikátorov expozície ťažkým kovom, 
napríklad v Cd tolerantných kmeňoch Chlamydomonas reinhardtii alebo 
Scenedesmus acutus (HU et al. 2001; TORRICELLI et al. 2004). 

Vzniknuté komplexy katiónov kovov s PC sa akumulujú vo vakuolách. Tento 
jav bol prvýkrát popísaný už v roku 1986 na mikroskopickej riase Dunaliella 
bioculata (HEUILLET et al. 1986) a je detailne preštudovaný v druhoch 
Schizosaccharomyces pombe alebo Arabidopsis thaliana (HA et al. 1999; SONG 
et al. 2010). Niektoré druhy deponujú fytochelatíny s naviazaným kovom do 
chloroplastov alebo mitochondrií (MENDOZA-CÓZATL & MORENO-SÁNCHEZ 2005). 

Heat-shock poteíny 

Heat-shock poteíny (Hsp) sú skupinou proteínov, ktorých syntézu v riasach 
vyvolávajú rôzne typy stresorov, vrátane xenobiotík (BURDON 1986). Expozícia 
druhu Pseudokirchneriella subcapitata organickými pesticídmi a anorganickými 
toxikantami (Zn

2+
 a SeO3

2-
) indukovala zvýšenú syntézu stresových proteínov 

Hsp (BIERKENS et al. 1998). Tieto proteíny napomáhajú pri správnom foldingu 
syntetizovaných proteínov, spájaní ich podjednotiek, prenosu proteínov cez 
membrány a ich degradácii (SPIJKERMAN et al. 2007). Pri expozícii ťažkými 
kovmi sú najčastejšie stanovené Hsp s nižšou molekulovou hmotnosťou (Hsp60 
a Hsp70), z ktorých sú proteíny typu Hsp60 citlivejšími indikátormi stresu, keďže 
sa nachádzajú v chloroplastoch a mitochondriách, ktoré sú primárnymi 
reakčnými miestami ťažkých kovov (LEWIS et al. 2001). 

Obsah Hsp ale nemusí vždy korelovať s množstvom prijatého toxikanta. 
IRELAND (2004) zistil, že po prekročení určitej koncentrácie Cd

2+
 v prostredí sa 

obsah Hsp70 v riase Fucus serratus nemení, čo je pravdepodobne dôsledok 
toho, že ďalšia energeticky náročná expresia Hsp70 by nemala pre riasu žiadny 
úžitok. 

Prolín 

Akumulácia prolínu v bunkách je jedným z indikátorov vystavenia bunky 
riasy ťažkým kovom a zároveň zohráva dôležitú úlohu v tolerancii voči ich 
účinku (TRIPATHI et al. 2006). Funkcia prolínu v podmienkach stresu vyvolaného 
ťažkými kovmi je značne variabilná. Prispieva napríklad k osmotickej regulácii v 
bunke, tvorí stabilné komplexy s katiónmi ťažkých kovov, vychytáva voľné 
radikály a prispieva k stabilizácii biologických membrán a enzýmov. V 
stresových podmienkach zabezpečuje aj stálosť pomeru NAD(P)

+
/NAD(P)H, 

ktorý je charakteristický pre normálny rast (HARE & CRESS 1997). 
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Oxidačný stres a antioxidačná činnosť 

Reaktívne formy kyslíka (ROS) sa v organizmoch vyskytujú bežne. Sú to 
singletový kyslík, superoxid, peroxid vodíka, alkoxyradikály, peroxyradikály a 
hydroxylový radikál. V rastlinách sa produkujú predovšetkým v chloroplastoch a 
mitochondriách v procese elektrón-transportu (APEL & HIRT 2004). I keď niektoré 
voľné radikály fungujú ako signálne molekuly, vo vyšších koncentráciách sú 
toxické a vyvolávajú oxidačný stres, ktorého dôsledkom je poškodenie lipidov, 
bielkovín alebo DNA. 

Redoxne aktívne kovy (Fe
3+

 a Cu
2+

) reakciou so superoxidom (Haber-
Weissova reakcia) spôsobujú tvorbu H2O2, a v ďalšom kroku reakciou s H2O2 
(Fentonova reakcia) vedú k tvorbe veľmi reaktívnych hydroxylových radikálov 
(STOHS & BAGCHI 1995). Kovy, ktoré nie sú redoxne aktívne (Cd

2+
, Pb

2+
, Hg

2+
), 

alebo zlúčeniny niektorých polokov (oxyanióny As) vyvolávajú vznik ROS 
nepriamo. Tieto prvky sú známe ako prooxidanty, pretože v ich prítomnosti 
dochádza k zníženiu hladiny redukovanej formy glutatiónu, nepriaznivému 
ovplyvneniu hladiny vápnika a železa v bunkách, alebo negatívnemu vplyvu na 
elektrón-transport vo fotosyntéze, čo nepriamo vedie k nahromadeniu ROS v 
bunkách (KRUPP et al. 2008). 

Často sledovaným biomarkerom oxidačného stresu je malóndialdehyd 
(MDA). MDA vzniká oxidáciou nenasýtených mastných kyselín biologických 
membrán radikálovou reťazovou reakciou, ktorú iniciujú hydroxylové radikály 
vznikajúce napr. vo Fentonovej reakcii. MDA môže reagovať s DNA za tvorby 
mutagénnych DNA aduktov, preto je tento metabolit tiež dôležitým biomarkerom 
genotoxicity (WANG et al. 1996). 

TRIPATHI et al. (2006) sledovali obsah MDA v bunkách Scenedesmus sp. 
vystavenej Zn

2+
 a Cu

2+
. Vzhľadom na redoxne aktívny charakter Cu

2+
, bol v 

prítomnosti tohto kovu obsah MDA vyšší ako po expozícii Zn
2+

. 

V záujme zmiernenia účinkov oxidačného stresu produkujú riasy 
antioxidanty enzymatického alebo neenzymatického charakteru, ktoré sú 
schopné detoxikovať ROS. Antioxidanty enzymatického charakteru sú 
superoxiddizmutáza (SOD), peroxidázy (napr. askorbátperoxidáza alebo 
glutatiónperoxidáza) a kataláza (CAT) (HAY 1994). Enzým SOD katalyzuje 
premenu superoxidu na O2 a H2O2, peroxidázy katalyzujú premenu H2O2 na 
vodu a oxidujú rôzne substráty, a CAT katalyzuje tvorbu vody a O2 z H2O2. 

Medzi antioxidanty neenzymatického charakteru syntetizujúce sa v 
mikroskopických riasach patria: glutatión, kyselina askorbová (vitamín C), α-
tokoferol (vitamín E), karotenoidy alebo flavonoidy (BARSANTI & GUALTIERI 
2006). Funkcia glutatiónu ako reduktantu je veľmi dôležitá predovšetkým v 
oxidujúcich podmienkach fotosyntetizujúcich buniek a je prekurzorom syntézy 
fytochelatínov. 

Vystavenie zelenej riasy Cladophora glomerata ťažkým kovom (Cu, Hg, Pb, 
Cd, Zn, Fe, Mn) v prirodzených podmienkach vyvolalo zvýšenú aktivitu SOD a 
askorbátperoxidázy (APX), ale znížený obsah glutatiónu oproti jedincom na 
referenčnej lokalite (MURUGAN & HARISH 2007). Podobne, vystavenie C. 
reinhardthii Hg

2+
 viedlo k zvýšenej aktivite SOD, CAT a APX (ELBAZ et al. 2010). 

Chronická expozícia Gonyaulax polyedra ťažkým kovom ako Pb, Cd, Cu alebo 
Hg zvýšila aktivitu SOD a APX a obsah glutatiónu, kým hladina β-karoténu sa 
nemenila. Naopak, akútne vystavenie uvedeného druhu ťažkým kovom 
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spôsobilo dvojnásobný nárast v obsahu β-karoténu, ale len mierne zvýšenie v 
aktivite SOD a APX (OKAMOTO et al. 2001). Oxidačný stres spôsobený Cu a Zn 
vyvolal odlišnú reakciu enzymatických antioxidantov v mikroskopickej riase 
Pavlova viridis (LI et al. 2006). Prítomnosť Cu zvýšila aktivitu SOD, kým jeho 
aktivita klesla pôsobením Zn. Kým aktivita CAT a glutatiónu sa v prítomnosti 
oboch kovov (Cu aj Zn) zvýšila, aktivita glutatiónperoxidázy stúpla vystavením 
Cu, ale klesla v prítomnosti Zn.  

Výskum syntézy flavonoidov sa dostáva do popredia len v súčasnej dobe a 
to hlavne v rastlinách vystavených ťažkým kovom (BABU et al. 2003). 
 
 

ZÁVER 

Riasy sú na trofickej úrovni primárnych producentov veľmi vhodnými 
bioindikátormi prítomnosti ťažkých kovov. Z pomedzi biochemických 
biomarkerov indikujúcich prítomnosť ťažkých kovov v riasach je využitie génovej 
expresie pomerne nová technológia, ktorej citlivosť a špecifickosť na expozíciu 
ťažkými kovmi je v štádiu podrobnejšieho výskumu. Veľmi vhodným a často 
využívaným biomarkerom prítomnosti kovov je syntéza fytochelatínov, ktorá je 
indukovaná širokou škálou (polo)kovov. Fluorescencia chlorofylov, obsahy 
fotosyntetických pigmentov a reaktívnych foriem kyslíka, prípadne antioxidantov 
v bunkách sú citlivými biomarkermi poškodenia fotosyntetických procesov, a 
slúžia najmä ako indikátory špecifických zmien fotosyntézy. Fluorescencia 
chlorofylov je nedeštruktívna metóda, preto je vhodná na hodnotenie skorého 
účinku kovov a zároveň procesu aklimácie rias. Z pomedzi heat-shock 
proteínov (Hsp) sú Hsp70 alebo Hsp60 pomerne dobre preštudovanými 
stresovými proteínmi pri expozícii rias ťažkým kovom, kým indukovateľnosť 
ďalších nízkomolekulových Hsp alebo malých Hsp v riasach nie je známa. 
Prolín je síce často sledovaný parameter, ale bez ďalších ukazovateľov nemá 
vysokú výpovednú hodnotu. Prediktívna schopnosť biomarkerov je tiež často 
obmedzená na konkrétne druhy, resp. kmene a ich vývinové štádiá, ale aj 
aplikovanými kovmi a ich koncentračnými rozsahmi, či kultivačnými 
podmienkami. Odhliadnuc od nevýhod použitia uvedených biomarkerov alebo 
ťažkostí vyplývajúcich z ich kvantifikácie, vybrané biomarkery pri správnej 
interpretácii hodnoverne odzrkadľujú cielené pôsobenie toxikantov na 
mikroskopické riasy alebo obranné mechanizmy indukujúce sa v ich 
prítomnosti. 
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