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Fytoremediace je druh nápravné technologie, která vyuívá
schopnosti vybraných zelených rostlin absorbovat polutanty
rùzného druhu (organické i anorganické) a ty dále ukládat èi
degradovat ve svých pletivech. Polutanty jsou rostlinou pøevedeny na formy, které u nejsou schopny vstupovat do ivotního
prostøedí. Obecnì øeèeno, aby rostliny mohly pøeít nepøíznivé
období, musely si vyvinout obranné mechanismy (2123).
V pøípadì rostlin vystavených pùsobení tìkých kovù je cestou
jejich ochrany pøedevím syntéza thiolù (24). Thioly jsou látky
obsahující ve své molekule jednu nebo více sulfhydrylových
skupin (20), pomocí nich na sebe váí toxické kovy, kdy dochází k nahrazení vodíku pøísluným kovem (obr. 1.).
Vechny rostlinné druhy ovem nejsou vhodné pro fytoremediaci, protoe nedokáí pøeít v pøítomnosti vysokých koncentrací toxických slouèenin. Rostliny vhodné pro fytoremediace
by mìly být dobrými fytostabilizátory (schopné pevnì vyvázat
slouèeninu do tìla rostliny) a hyperakumulátory (mohou do svého tìla absorbovat v krátké dobì pomìrnì velké mnoství kovu,
ani by jim kov extrémnì kodil). Patøí mezi nì hoøèice, sluneènice,
rýe a køídlatka. Tuto schopnost jim pravdìpodobnì umoòuje
právì zvýená syntéza látek obsahující thiolovou skupinu. Vhodný hyperakumulátor by mìl být ale také schopen vyprodukovat
pomìrnì velké mnoství biomasy. Ukládání toxických kovù by
mìlo být nejefektivnìjí v nadzemní èásti rostliny, která je snadno
odstranitelná a mùe se dále úèinnì zlikvidovat napø. ve spalovnì
bez monosti dalího úniku kovu do ovzduí (2123).
V naem experimentu byly vystaveny dvoutýdenní rostliny øepy cukrovky vlivu olovnatých
Obr. 1. A  chemická struktura cysteinu a redukovaného glutathionu; B  fotografie
iontù ve formì komplexu s EDTA. Byl sledorostlin exponovaných Pb-EDTA v 5. dni experimentu
ván vliv tìchto iontù na základní biologické
ukazatele a na mnoství thiolù detekovaných
)*
Cystein
pomocí vysoce úèinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí.
Problém zneèitìní ivotního prostøedí je stále více diskutovanou otázkou celého svìta, mimo jiné i v souvislosti s rozliènými
pøírodními katastrofami. Míra zneèitìní zcela jistì souvisí
s technologickým pokrokem, který probìhl v 19. a 20. století. Ten
mìl za následek obrovskou a nikým nekontrolovanou produkci
cizorodých látek a slouèenin, se kterými si ivé organismy nejsou schopny poradit pøirozenými prostøedky. Mezi známé
a významné polutanty patøí napøíklad polychlorované bifenyly,
rùzné ropné produkty a v neposlední øadì tìké kovy, pøedevím toxické tìké kovy (olovo, rtu, arzen, chrom, kadmium
atd.) (14). Ionty toxických tìkých kovù mají negativní vliv na
ivé organismy na vech potravních úrovních (516).
Z hlediska ochrany ivotního prostøedí je dùleité najít vhodný nástroj k co nejefektivnìjímu odstranìní toxických kovù ze
zneèitìných oblastí. Pøitom je nutné brát ohled na základní
pøírodní ráz krajiny a pøirozené rostlinné a ivoèiné biotopy
v ní ijící. V souèasné dobì existují metody, které dokáí efektivnì odstranit polutanty, ale jsou buï neetrné k ivotnímu
prostøedí nebo ekonomicky nevýhodné. Napøíklad odtìení
nìkolika tun zasaené zeminy a její následné spálení ve spalovnì je z hlediska ochrany ivotního prostøedí nejhorím scénáøem, se kterým se mùeme setkat. A navíc je tento proces velmi
finanènì nároèný. Objevit vhodnou a veobecnì uznávanou
metodu èi postup pro etrnìjí zpùsob sanace zneèitìného prostøedí je velmi obtínou záleitostí. Jak se zdá, vhodnou metodou by mohla být napø. fytoremediace (1720).

Materiál a metody
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Vechny pouité chemikálie, pokud není
uvedeno jinak, byly získány od firmy Sigma
Aldrich (Sigma-Aldrich, USA) a byly ACS èistoty. Standardní roztoky byly pøipraveny rozputìním chemikálie v ACS vodì (Sigma-Aldrich, USA) a uchovávány pøi 20 oC. Pracovní
roztoky byly kadý den naøedìny ze standard-
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ních roztokù ACS vodou. Vechny roztoky pøed
HPLC analýzou byly filtrovány pomocí diskových nylonových filtrù s velikostí pórù 0,45 mm
(Millipore, USA). Hodnota pH byla mìøena na
pøístroji WTW inoLab Level 3 s øídicím modulem Level 3 (Weilheim, Nìmecko) a kontrolována na osobním poèítaèi programem MultiLab Pilot (Weilheim, Nìmecko). pH elektroda
(SenTix-H, pH 0 - 14/3 mol/dm3 KCl) byla
pravidelnì kalibrována pomocí WTW pufrù
(Weilheim, Nìmecko).

Obr. 2. HPLC-ED chromatogram vzorku koøene øepy cukrovky exponované 100µM
Pb-EDTA ve druhém dni experimentu  mobilní fáze byla 80 mM TFA, aplikovaný potenciál byl 900 mV

Kultivace rostlin
Semena cukrovky, odrùdy Roseta, byla
vloena do misky s perlitem a dva týdny klíèila
v kultivaèním boxu (Sanyo, Japon- sko) ve tmì
pøi teplotì 20 oC a vlhkosti 60 %. Naklíèené
rostliny byly umístìny jednotlivì do zkumavek s 25 ml ivného roztoku podle RICHTERA (25). Takto pøipravené rostliny byly vloeny do kultivaèního boxu a týden kultivovány
pøi reimu 14 hodin svìtlo s intenzitou 8 000
luxù, teplota 25 oC a vlhkost 60 - 70 %. Reim
noci trval 10 hodin a teplota klesla na 20 oC. Po uplynutí kultivaèní doby byly rostliny omyty a ivný roztok vymìnìn za roztoky Pb-EDTA o koncentracích 0, 100 a 1000 mM. Následný
experiment trval 6 dnù za stejných podmínek jako pøedchozí
kultivace. Rostliny byly odebírány v 0., 2. a 5. dni experimentu
(obr. 1B). Následnì byly omyty v destilované vodì, 0,5M roztoku EDTA, opìt v destilované vodì a rozdìleny na podzemní
a nadzemní èást. Takto upravené byly pøipraveny k dalímu zpracování.
Pøíprava vzorkù pro analýzu thiolù
Listy a koøeny øepy (prùmìrnì 0,2 g svìí hmotnosti) byly
zmraeny kapalným dusíkem z dùvodu destrukce bunìk. Zmraené èásti rostlin byly rozetøeny v tøecí misce a poté byly do
misky pøidány 2 ml fosfátového pufru o pH 7,0. Vzniklý roztok
byl homogenizován pomocí tøepání na Vortex-2 Genie (Scientific Industries, USA) po 45 min pøi 4 oC. Homogenát byl centrifugován (3 000 g) 30 min pøi 4 oC pomocí centrifugy Universal 32 R (Hettich-Zentrifugen GmbH, Nìmecko).
Vysoce úèinná kapalinová chromatografie s elektrochemickou detekcí
Pøístroj vysoce úèinné kapalinové chromatografie
s elektrochemickou detekcí (HPLC-ED) byl sloen ze dvou chromatografických èerpadel Model 582 ESA (ESA Inc., Chelmsford,
Massachusetts, USA) (pracovní rozsah 0,001 - 9,999 ml/min),
chromatografické kolony s reverzní fází Polaris C18A (Varian
Inc., California, USA) (150 ´ 4,6; 3 mm velikost èástic) a dvanáctikanálového CoulArray elektrochemického detektoru (Model
5600A, ESA, USA). Detektor je sloen z dvanácti prùtoèných
analytických komùrek (Model 6210, ESA, USA) obsahující referentní (hydrogen paládiová), pomocnou a porézní grafitovou
elektrodu. V øídicím modulu je uloena chromatografická kolona a elektrochemický detektor. Prostor byl termostatován na
30 oC. Jednotlivé vzorky byly injektovány autosamplerem (Mo-
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del 542, ESA, USA) pøi teplotì 4 oC. Injektovaný objem byl 50 ml.
Detailnìjí popis experimentální aparatury je uveden v pracích
(26, 27).

Výsledky a diskuse
Rostliny syntetizují celou skupinu thiolových slouèenin jako
ochranu pøed pùsobením toxických kovù. Zjistili jsme, e velice
selektivní metodou pro stanovení elektroaktivních thiolù je vysoce úèinná kapalinová chromatografie s elektrochemickou detekcí (HPLC-ED) (26, 27). Kapalinová chromatografie umoní
rychle separovat jednotlivé thioly, které jsou následnì pomocí
elektrochemického detektoru selektivnì a senzitivnì stanoveny.
V naí pøedchozí práci jsme pomocí elektrochemických technik zjistili, e rostliny kukuøice (Zea mays) vystavené pùsobení
kademnatých iontù transportovaly znaèné mnoství kovu do
nejstarích listových pater, je postupem èasu odpadávají (28).
A zároveò tyto rostliny produkovaly a o stovky procent více
obranných thiolových látek v porovnání s kontrolou.
V pøedkládané práci jsme vyuili optimalizovanou techniku
HPLC-ED pro analýzu èástí rostlin øepy vystavených pùsobení
Pb-EDTA. U rostlin øepy byly sledovány zmìny obsahu cysteinu (Cys) a redukovaného glutathionu (GSH), jak je ukázáno na
obr. 2. Aminokyselina cystein je biologicky velmi významnou látkou. Nejprve jsme sledovali zmìny obsahu Cys v nadzemní
i podzemní èásti rostlin. Obsah Cys se v koøenech v 0. a 2. dni
experimentu prakticky nezmìnil (zvýení obsahu asi o 1 %). Mezi
2. a 5. dnem dolo k nárùstu obsahu Cys o 8 % u rostlin vystavených koncentraci 100 mM Pb-EDTA a témìø o 90 % u koncentrace
1 000 mM Pb-EDTA v porovnání s kontrolou. V listech se procentuální obsah Cys ve 2. dni u koncentrace 100 mM EDTA zvìtil asi
o 50 % a u koncentrace 1 000 µM Pb-EDTA byl nárùst asi jen
o 5 %. Zvýení obsahu Cys v jednotlivých èástech rostlinného tìla
je pravdìpodobnì zpùsoben znaènými nároky organismu na syntézu thiolù, vyèerpáním pøirozených zásob a nutností syntézy
dalích molekul Cys (obr. 3.).
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Obr. 3. A  zmìny procentuálního obsahu cysteinu (Cys) v koøenové èásti rostliny exponované 0, 100 a 1 000 µM Pb-EDTA; B  procentuální obsah Cys v nadzemní èásti (list) rostliny; C  procentuální obsah glutathionu (GSH) v koøenové èásti rostliny; D  procentuální obsah GSH v nadzemní èásti rostliny

Redukovaný GSH se v závislosti na dni expozice v koøenech
øepy zvyoval s rostoucí koncentrací aplikovaného chelátu olova.
Nejvìtí nárùst byl u rostlin vystavených pùsobení 1 000 mM PbEDTA. V nadzemní èásti se obsah GSH nejvíce zvýil u rostlin exponovaných 100 mM, a to asi o 75 %. Tato koncentrace je pro rostlinu jetì stimulující, a zrychluje její metabolismus. Koncentrace
1 000 mM Pb-EDTA v 5. dni experimentu zpùsobuje u obou stanovovaných thiolù obsaených v nadzemní èásti výraznou inhibici
jejich mnoství, co pravdìpodobnì souvisí s celkovým stavem
rostlin (obr. 3.). Rostliny byly ji celkovì vyèerpané a jejich obranné mechanismy byly pravdìpodobnì velmi pokozené. Pomocí
speciálních fyzikálních technik (spektrometrie laserem indukovaného plazmatu  LIBS) (2931) jsme dále zjistili, e mnoství olova
v listech øepy bylo v jeho rùzných èástech pøiblinì rovnomìrné.
Závìr
HPLC-ED analýza cysteinu (Cys) a redukovaného glutathionu (GSH) ukázala na výrazné zmìny mnoství thiolù v koøenové
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a nadzemní èásti rostlin øepy cukrovky exponovaných olovnatými ionty. Rostliny byly schopny pøi experimentu pøeít expozici znaèné koncentrace toxického kovu (Pb). Vyí koncentrace a také dlouhá doba expozice pak ovlivòují fyziologické funkce
rostliny i její samotný vzhled (celková ochablost rostlin, rùstová
deprese jak koøenové, tak nadzemní èásti).
Podìkování: Práce byla podporována grantovými projekty: GAÈR
522/07/0692, INCHEMBIOL MSMT 0021622412, MSM 0021630508
a MSM 0021622411.

Souhrn
Byl studován vliv chelátu olovnatých iontù (0, 100 a 1 000 mM) na
obsah cysteinu a glutathionu u rostlin øepy cukrovky. Mnoství cysteinu i glutathionu v koøenech nejdøíve narùstalo velmi pozvolna,
pøièem od druhého dne dolo k strmému nárùstu. Proti tomu
v listech docházelo k nárùstu obou sledovaných thiolù postupnì
v závislosti na dobì expozice Pb-EDTA.

LCaØ 124, è. 4, duben 2008

STEJSKAL a spol.: Studium dopadu olovnatých iontù na cukrovku

Literatura
1. ADAM V. ET AL.: Phytochelatin modified electrode surface as a sensitive
heavy-metal ion biosensor. Sensors, 5, 2005 (1/2), s. 7084.
2. HUSKA D. ET AL.: A sensor for investigating the interaction between
biologically important heavy metals and glutathione. Czech J.
Anim. Sci., 52, 2007 (2), s. 3743.
3. ZEHNÁLEK J. ET AL.: Assimilation of nitrate, ammonium and amide nitrogen by agricultural crops. Chem. listy, 100, 2006 (7), s. 508514.
4. PETREK J. ET AL.: Application of computer imaging, stripping voltammetry and mass spectrometry to study the effect of lead
(Pb-EDTA) on the growth and viability of early somatic embryos of Norway spruce (Picea abies/L./Karst.). Anal. Bioanal.
Chem., 383, 2005 (4), s. 576586.
5. BIBI M. ET AL.: Effect of copper and lead on photosynthesis and
plant pigments in black gram [Vigna mungo (L.) Hepper]. Bull.
Environ. Contam. Toxicol., 74, 2005 (6), s. 11261133.
6. ESPER B. ET AL.: Photosynthesis as a power supply for (bio-)hydrogen
production. Trends Plant Sci., 11, 2006 (11), s. 543549.
7. STIBOROVÁ M. ET AL.: Effect of Heavy-Metal Ions on Growth and
Biochemical Characteristics of Photosynthesis of Barley and Maize
Seedlings. Biol. Plant., 29, 1987 (6), s. 453467.
8. STIBOROVÁ M. ET AL.: Effect of Heavy-Metal Ions on Growth and
Biochemical Characteristics of Photosynthesis of Barley (Hordeum vulgare L.). Photosynthetica, 20, 1986 (4), s. 418425.
9. STIBOROVÁ M. ET AL.: Effect of Heavy-Metal Ions on Barley Ribulose-1,5-Bisphosphate Carboxylase. Collect. Czech. Chem. Commun., 52, 1987 (2), s. 525533.
10. STIBOROVÁ M. ET AL.: A Comparative-Study of the Effect of HeavyMetal Ions on Ribulose-1,5-Bisphosphate Carboxylase and Phosphoenolpyruvate Carboxylase. Biochemie Und Physiologie Der
Pflanzen, 181, 1986 (6), s. 373379.
11. STIBOROVÁ M. ET AL.: Effect of Ions of Heavy-Metals on the Photosynthetic Characteristics of Maize (Zea mays L.). Biologia, 41,
1986 (12), s. 12211228.
12. STIBOROVÁ M. ET AL.: Heavy-Metal Inactivation of Maize (Zea mays L.)
Phosphoenolpyruvate Carboxylase Isoenzymes. Photosynthetica, 19, 1985 (4), s. 500503.
13. STIBOROVÁ M. ET AL.: Mechanism of Action of Heavy-Metals, S-Triazine
Herbicides and Nitrates on Alcohol-Dehydrogenase from Rape.
Collect. Czech. Chem. Commun., 51, 1986 (8), s. 17811788.
14. VACEK J. ET AL.: Electrochemical determination of lead and glutathione in a plant cell culture. Bioelectrochemistry, 63, 2004 (1/2),
s. 347351.
15. VÍTEÈEK J. ET AL.: Application of fluorimetric determination of sterases in plant material. Chem. listy, 99, 2005 (7), s. 496501.
16. VÍTEÈEK J. ET AL.: A fluorimetric sensor for detection of one living
cell. Sensors, 7, 2007 (3), s. 222238.
17. MEAGHER R. B.: Phytoremediation of toxic elemental and organic
pollutants. Curr. Opin. Plant Biol., 3, 2000 (2), s. 153162.
18. SALT D. E. ET AL.: Phytoremediation. Annu. Rev. Plant. Physiol.
Plant Mol. Biol., 49, 1998 s. 643668.
19. CHANEY R. L. ET AL.: Phytoremediation of soil metals. Curr. Opin.
Biotechnol., 8, 1997 (3), s. 279284.
20. SALT D. E. ET AL.: Phytoremediation  a Novel Strategy for the
Removal of Toxic Metals from the Environment Using Plants.
Bio-Technology, 13, 1995 (5), s. 468474.
21. ZEHNÁLEK J. ET AL.: Influence of heavy metals on production of
protecting compounds in agriculture plants. Listy cukrov. a øep.,
120, 2004 (7/8), s. 222224.
22. ZEHNÁLEK J. ET AL.: Application of higher plants in phytoremetiation
of heavy metals. Listy cukrov. a øep., 120, 2004 (7/8), s. 220221.
23. ZITKA O. ET AL.: Utilizing electrochemical techniques for detection of biological samples. Chem. listy, 101, 2007 (3), s. 225231.
24. KLEJDUS B. ET AL.: Sub-picomole high-performance liquid chromatographic/mass spectrometric determination of glutathione
in the maize (Zea mays L.) kernels exposed to cadmium. Anal.
Chim. Acta, 520, 2004 (1/2), s. 117124.

LCaØ 124, è. 4, duben 2008

25. RICHTER O.: Beiträge zur Ernährungsphysiologie der Kulturgräser. I. Uber das grosse Eisenbedürfnis der Reispflanze (Oriza
sativa L.). Sitz.-Ber. Akad. Wiss., 1926 s. 203242.
26. POTÌIL D. ET AL.: Simultaneous femtomole determination of cysteine, reduced and oxidized glutathione, and phytochelatin in
maize (Zea mays L.) kernels using high-performance liquid chromatography with electrochemical detection. J. Chromatogr. A.,
1084, 2005 (1/2), s. 134144.
27. PETRLOVÁ J. ET AL.: Simultaneous determination of eight biologically active thiol compounds using gradient elution-liquid chromatography with Coul-Array detection. J. Sep. Sci., 29, 2006 (8),
s. 11661173.
28. SUPALKOVÁ V. ET AL.: Electroanalysis of plant thiols. Sensors, 7,
2007 (6), s. 932959.
29. KAISER J. ET AL.: Monitoring of the heavy-metal hyperaccumulation in vegetal tissues by X-ray radiography and by femto-second
laser induced breakdown spectroscopy. Microsc. Res. Tech., 70,
2007 (2), s. 147153.
30. NOVOTNÝ K. ET AL.: The use of zinc and iron emission lines in the
depth profile analysis of zinc-coated steel. Appl. Surf. Sci., 253,
2007 (8), s. 38343842.
31. SAMEK O. ET AL.: Femtosecond laser spectrochemical analysis of
plant samples. Laser Phys. Lett., 3, 2006 (1), s. 2125.

Stejskal K., Diopan V., Adam V., Zehnálek J., Trnková L.,
Havel L., Galiová M., Malina R., Novotný K., Kaiser J., Kizek R.: Study of effects of lead ions on sugar beet
In the present paper the changes of cysteine and glutathione content at sugar beet plants treated with lead chelate (0, 100 and
1 000 µM) were determined. The content of cysteine and glutathione in roots increased gradually at the beginning of the treatment,
whereas sharp increase in the content of both thiols was observed
from the second day of the treatment. On the other hand the content of the thiols in leaves enhanced with dose of the lead ions and
time of the treatment proportionally.
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