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Čím sa zaoberá ekotoxikológia?
● vplyv xenobiotík a toxických koncentrácií vybraných látok na živé organizmy
● škodlivosť látok možno sledovať na 3 úrovniach:

1. POPULÁCIA (obr. A) napr. sedmokrásky obyčajnej (Bellis perennis L.)
2. SPOLOČENSTVO (obr. B) napr. parkových bylín
3. EKOSYSTÉM (obr. C) napr. ekosystém rieky

Aké sú ciele ekotoxikológie?
primárny cieľ: na laboratórnej úrovni zistiť, do akej
miery je skúmaná látka vo vzťahu k organizmu alebo
organizmom toxická
 sekundárny cieľ: syntézou viacerých laboratórnych
výstupov odhadnúť riziká spojené s „osudom“ toxikantu
v životnom prostredí
● vedľajšie ciele: napríklad:
- hľadanie organizmov, predovšetkým rastlín, ktoré
vo zvýšenej miere akumulujú niektoré toxikanty do svojich
tiel (využitie v procese čistenia kontaminovaných pôd)
- hľadanie dávky vybraného xenobiotika, ktorá podporí
vyššiu produkciu lipidov v riasach (využitie v energetike)
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V laboratóriu zahajujeme výskum s geneticky modifikovanými
rastlinami – model Arabidopsis thaliana

 fyziologické parametre – rast, morfológia koreňov,
produkcia pigmentov
 biochemické parametre – stres (produkcia
tiolových skupín (-SH), peroxidácia lipidov)
 expresia génov – vizualizácia auxínu
 distribúcia kovov v rastline – vizualizácia Ni a Fe

- umožňujú jednoduchšie sledovanie niektorých parametrov
- napríklad: chceme vedieť, ako kovy vplývajú na tvorbu auxínu (rastový
hormón). Mutant A. thaliana obsahuje vektorový gén, ktorý sa prepisuje
len ak je aktivovaný prítomnosťou auxínu. Vektorový gén v sebe nesie
informáciu pre tvorbu látky, ktorá je ľahko farbiteľná, t.j. stačí
po ukončení testu vložiť koreň na chvíľu do farbiacej zmesi a potom ho
pozorovať pod mikroskopom. Keďže množstvo látky vznikajúcej prepisom
vektorového génu je priamo-úmerné množstvu auxínu v bunke, modro
sfarbené miesta v koreni zodpovedajú miestam, kde sa auxín
hromadil (obr. dole v pravo).

Schéma vizualizácie auxínu
v koreni rastliny A. thaliana;
a) kontrola, b) rastlina
vystavená tažkému kovu

Pre koho je ekotoxikologické zameranie určené?
- pre všetkých, ktorých ekotoxikologický výskum zaujal
viac informácii v oblasti danej
problematiky môžete čerpať
z nasledovnej literatúry:

● študentom sa snažíme
vytvoriť také študijné
zázemie, ktoré im umožní
ozrejmenie učiva
a doplnenie vedomostí nielen
z ekotoxikológie, ale v celej
škále environmentálneho
vedného odboru
● pre zvládnutie
vyhodnocovania výsledkov
sme najnovšie začlenili
do výučby aj: Seminár
z laboratórnych výpočtov
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