Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych

nr

42, 2010 r.

Mirosława Słaba*, Natalia Wrońska*, Aleksandra Felczak*,
Jerzy Długoński*
Zastosowanie grzyba strzępkowego Paecilomyces
marquandii do jednoczesnej eliminacji cynku i związków
cynoorganicznych
Application of the filamentous fungus Paecilomyces
marquandii for simultaneous zinc and organotin
compounds elimination
Słowa kluczowe: metale ciężkie, wiązanie cynku, związki cynoorganiczne, dibutylocyna,
dioktylocyna, trioktylocyna, Paecilomyces marquandii.
Key words: heavy metals, zinc uptake, organotin compounds, dibutyltin, dioctyltin, trioctyltin, Paecilomyces marquandii.
The ability of Paecilomyces marquandii IM 6003 to grow in the presence of zinc and organotin compounds, and to eliminate these xenobiotics was tested. It was shown that dibutyltin
((DBT) was more toxic to this fungus than dioctyltin (DOT), trioctyltin (TOT) and zinc. During the incubation in rich Sabouraud medium, zinc ions content in the mycelium reaches
10–20 mg per g of dry weight and was increased up to 70 – 80 mg per g by DBT. Additionally, the influence of this metal on the degradation of organotin compounds was measured.
P. marquandii can remove up to 90, 60 and 28 % of TOT, DOT and DBT present in media if
their initial concentrations are 100, 75 and 10 mg·l -1, respectively. The TOT removal is significantly faster than DOT and DBT decrease. It was also established that the elimination of
DOT in the zinc presence is strongly limited, whereas TOT depletion is not inhibited by zinc
(10 mM). The study of organotins removal with autoclaved mycelium revealed that dead biomass can bind trioctyltin well (60–70%).
The obtained results indicate the potential application of P. marquandii for zinc uptake in the
presence of organotin compounds and TOT elimination in zinc presence.
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1. WPROWADZENIE
Związki cynoorganiczne (OTC) są zaliczane do ksenobiotyków, syntetyzowanych
chemicznie w dużych ilościach i emitowanych do środowiska naturalnego przez różne
gałęzie przemysłu. Obecnie znanych jest około 800 tych związków, z tego większość
pochodzenia antropogenicznego. Szacuje się, że 70 % syntetyzowanych substancji
cynoorganicznych jest wykorzystywane w produkcji PCV, pianek poliuretanowych i silikonów, 20 % stosuje się w otrzymywaniu biocydów, a pozostałą ilość w syntezach
chemicznych (jako katalizatory) [Hoch 2001]. Związki metaloorganiczne są wykrywane przede wszystkim w wodach, osadach i organizmach wodnych [Suzuki i in. 1996;
Lespes i in. 2005; Murata i in. 2008]. Niektóre z nich, np. tributylocynę (TBT), charakteryzuje bardzo duża toksyczność w odniesieniu do ludzi i zwierząt [Gadd 2000; Hoch
2001; Bernat i Długoński 2006].
Źródłem dibutylocyny (DBT) w środowisku jest zarówno chemiczna synteza, jak i degradacja TBT (dealkilacja). Dibutylocyna jest mniej toksyczną pochodną TBT, ale również
wykazuje właściwości biocydu.
Dioktylocyna (DOT) i trioktylocyna (TOT) znajdują liczne zastosowania w przemyśle chemicznym, głównie w produkcji tworzyw syntetycznych oraz w przemyśle farmaceutycznym.
Oktylocyny początkowo uważane były za substancje bezpieczne. Wykazano jednak,
że oktylowane związki cyny (DOT) działają toksycznie na układ immunologiczny [Kishi i in.
2006]. Fagi i in. [2001] udowodnili, że stabilizator ZK 30.434, używany w produkcji tworzyw
PCV i zawierający DOT (80%) oraz MOT (20%), wywołuje anomalie szkieletowe i rozszczep podniebienia u płodów zwierząt laboratoryjnych.
Użyty w prezentowanej pracy szczep grzyba strzępkowego Paecilomyces marquandii
IM 6003 pochodzi ze środowiska silnie skażonego metalami ciężkimi z obszaru Śląska i jak
wykazały wcześniejsze badania, jest zdolny do wzrostu w obecności wysokich stężeń metali ciężkich oraz efektywnego wiązania cynku i ołowiu [Słaba i Długoński 2004; Słaba i in.
2005]. Może też być wykorzystywany do jednoczesnej eliminacji alachloru i cynku [Słaba
i in. 2009].
W środowisku naturalnym często dochodzi do kumulacji zanieczyszczeń organicznych
i nieorganicznych. Według Agencji Ochrony Środowiska (EPA, USA) 40% niebezpiecznych
odpadów zawiera jednocześnie organiczne polutanty oraz zanieczyszczenia metalami ciężkim, co stanowi szczególnie duże zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi [Hoffman i in.
2005]. Metalem ciężkim, uwalnianym w największej ilości do środowiska naturalnego, głównie w wyniku aktywności przemysłowej człowieka, jest cynk [Klimiuk i Łebkowska 2003].
Emisja tego metalu w Polsce w roku 2006 wynosiła według GUS ponad 1300 ton [Rocznik
statystyczny... 2008].
Celem pracy była próba zastosowania mikroskopowego grzyba P. marquandii do jednoczesnej eliminacji substancji cynoorganicznych i związków cynku.
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2. Materiały i metody
Drobnoustroje. Obiektem badań był Paecilomyces marquandii IM 6003, mikroskopowy grzyb strzępkowy pochodzący z kolekcji szczepów Katedry Mikrobiologii Przemysłowej
i Biotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Odczynniki. Związki cynoorganiczne dodawane do hodowli były zakupione w Aldrich
(DBT), LGC Standards (DOT i TOT), Supelco (tetrabutylocyna – wzorzec wewnętrzny))
i octan cynku w firmie Sigmia. Rozpuszczalniki organiczne, kwasy mineralne oraz inne używane odczynniki pochodziły z firm: Sigma, Fluka, Baker i POCH.
Hodowle P. marquandii w obecności związków cynoorganicznych i cynku. Zarodniki, pochodzące z 10-dniowych hodowli na skosach ZT [g/l: glukoza, 4; ekstrakt drożdżowy Difco, 4; agar, 25; brzeczka 6o BLG, do 1 l, pH 7,0], zmywano podłożem Sabouraud [zawierającym w g/l: peptonu 10; glukozy 40, wody dejonizowanej do 1 l, oraz o pH 5,8–6,0].
Sączono przez jałowy lejek z watą szklaną w celu usunięcia resztek grzybni. Zawiesinę zarodników o gęstości 5x107/ml inkubowano przez 24 godziny w temp. 28oC, w kolbach stożkowych o objętości 100 ml, na wytrząsarce obrotowej (180 obr/min.). Następnie homogenną grzybnię pasażowano do nowej porcji podłoża (15% inokulum) i inkubowano kolejne 24
godziny. Do kolb stożkowych z podłożem Sabouraud dodawano związki cynoorganiczne
(stężone roztwory w 96% etanolu) oraz inokulum. Wprowadzano jałowy roztwór octanu cynku (stężony roztwór wodny) do hodowli, zawierających cynk lub jednocześnie cynk i związek cynoorganiczny, przed wprowadzeniem inokulum. Jednocześnie zakładano kontrole
biotyczne, zawierające podłoże i inokulum oraz kontrole abiotyczne z podłożem i ksenobiotykiem lub podłożem, ksenobiotykiem i metalem. Hodowle prowadzono w wyżej opisanych
warunkach .
Po inkubacji biomasę sączono przez sączki, przepłukiwano dwa razy wodą dejonizowaną, suszono do stałej masy i wyznaczano suchą masę grzybni w g/l. Próby zawierające
związki cynoorganiczne homogenizowano z dodatkiem acetonu i stężonego kwasu solnego (pH 2–3). Takie warunki umożliwiały skuteczną ekstrakcję związków cynoorganicznych.
Ekstrakcję, derywatyzację i przygotowanie prób do analizy chromatograficznej wykonywano według metody opisanej przez Bernata i Długońskiego [2006].
W celu określenia przydatności martwej grzybni do usuwania oktylocyn 48-godzinne
hodowle grzyba sączono przez bibułowe sączki, przepłukiwano i zawieszano w wodzie dejonizowanej, a następnie autoklawowano przez 20 minut w 117oC. Martwą hodowlę sączono przez bibułowe sączki, przepłukiwano wodą dejonizowaną i zawieszano w podłożu Sabouraud z dodatkiem TOT i DOT. Próby inkubowano analogicznie jak kultury z żywą
grzybnią.
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Analiza zawartości związków cynoorganicznych w hodowli. Oznaczenie ilościowe związków cynoorganicznych prowadzono przy użyciu chromatografu gazowego Hewlett-Packard 6890, sprzężonego z detektorem masowym HP 5973, na kolumnie kapilarnej
HP-5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm). W analizie oktylocyn temperatura kolumny wynosiła 80°C przez 1 min, po czym była zwiększana do wartości 290°C, w tempie 20°C/min.
W przypadku DBT temperatura kolumny wynosiła 60°C przez 4,5 min, następnie wzrastała
do 280°C w ciągu 20 min. Jako gaz nośny wykorzystywano hel, przy stałym jego przepływie 1,2 ml/min.
Określenie zawartości cynku w grzybni. Porcje grzybni pochodzące z hodowli prowadzonej w obecności octanu cynku sączono przez sączki Synpor o średnicy porów 0,6
µm, przepłukiwano 2 razy wodą dejonizowaną. Suszono do stałej masy w temp. 105oC.
Wysuszoną i zważoną biomasę mineralizowano w piecu termicznym, używając mieszaniny
stężonych kwasów azotowego i nadchlorowego (w stosunku objętościowym 4:1). Analizę
ilościową zawartości metalu prowadzono na spektrometrze Varian 300 (Spectra). Zawartość cynku w grzybni określano w mg/g suchej masy. Szczegóły analizy przedstawiono we
wcześniejszych pracach [Słaba i Długoński 2004; Słaba i in. 2005].
Wszystkie próby wykonano w trzech powtórzeniach. Uzyskane wyniki, prezentowane
w całej pracy, są średnią z trzech powtórzeń ± SD.
3. Wyniki i dyskusja
W początkowym etapie badań oceniono zdolność do wzrostu grzyba P. marquandii
w hodowlach na bogatym podłożu, w obecności różnych stężeń trioktylocyny, dioktylocyny,
dibutylocyny oraz octanu cynku, o różnych stężeniach (rys. 1).
Przyrost biomasy wyrażono w %. Punktem odniesienia był wzrost grzyba w hodowlach
kontrolnych, bez dodatku ksenobiotyków i cynku (wartość równa 100%). Na podstawie wyników przedstawionych na rysunku 1 można stwierdzić, że badany szczep był zdolny do wzrostu w obecności wszystkich trzech związków cynoorganicznych oraz cynku, w badanym zakresie stężeń. Przyrost biomasy był najsilniej ograniczony przez DBT. Wzrost w hodowlach
zawierających 15 mg/l biocydu był zahamowany w ponad 50 procentach. Najmniej toksycznym związkiem cyny dla badanego szczepu byl TOT. W hodowlach z dodatkiem trioktylocyny, wynoszącym 300 mg/l, ilość biomasy była tylko o 30 % niższa niż w układzie kontrolnym.
Uzyskane wyniki były zbieżne z wynikami, które dokumentują wyższą toksyczność
DOT i MOT niż TOT [Faqi i in. 2001; Kishi i in. 2006]. Cynk powodował ograniczenie wzrostu grzyba, przy czym stopień zahamowania był proporcjonalny do stężenia jonów metalu,
np. 10 mM o około 40%. Do dalszych badań nad jednoczesnym działaniem związków cynoorganicznych i cynku wybrano stężenia: 10 mg/l dla DBT, 100 mg/l dla TOT i DOT oraz
10 mM Zn2+ (rys. 2).
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Wzrost szczepu w obecności trioktylocyny i cynku był porównywalny do
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DOT z cynkiem skutkowało znaczącym ograniczeniem wzrostu, powyżej 50 % w poró
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Wzrost szczepu w obecności trioktylocyny i cynku był porównywalny do krzywej wzrostu prowadzonej w obecności samego cynku (rys. 2). Jednoczesne działanie DBT lub DOT
z cynkiem skutkowało znaczącym ograniczeniem wzrostu szczepu o ponad 50% w porównaniu do hodowli kontrolnych.
Następnie określono zdolność badanego szczepu do usuwania ksenobiotyków w obecności jonów cynku w środowisku wzrostu – w stężeniu 10 mM (rys. 3).
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Cunninghamella, są zdolne do degradacji organocyn, polegającej na odłączaniu grup
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organicznych od atomu cyny [Tsang i in. 1999; Gadd 2000; Bernat i Długoński 2006; Luan i
in. 2006]. Bernat i Długoński udowodnili [2002], że biodegradacja TBT przez
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matycznego, zawierającego cytochrom P-450. Z kolei biosorpcja organocyn jest uwarunkowana występowaniem tych związków w postaci kationów, wiążących się z ujemnie naładowanymi grupami funkcyjnymi, obecnymi na powierzchni komórek [White i in.
1999; Gadd 2000].
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Rys. 4. Usuwanie
DOT i TOT przez martwą grzybnię P. marquandii
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Fig. 4. DOT and TOT removal by dead mycelium of P. marquandii
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Prezentowana praca była finansowana w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolni

Wyższego w Polsce oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki w Hiszpanii (Nr 31/HIS/2007/02).
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