Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych

nr

48, 2011 r.

Anna Grzesiuk*, Iwona Czułowska*, Waldemar Kowalczyk**,
Marcin Horbowicz*
WPŁYW JONÓW OŁOWIU NA ZAWARTOŚĆ NIEKTÓRYCH
METABOLITÓW I WZROST SIEWEK GRYKI ZWYCZAJNEJ
(FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH)
EFFECT OF LEAD IONS ON CONTENT OF SOME METABOLITES AND
GROWTH OF SEEDLINGS OF COMMON BUCKWHEAT (Fagopyrum
esculentum Moench)

Słowa kluczowe: gryka zwyczajna, wrażliwość na ołów, wzrost, chlorofile, antocyjany.
Key words: common buckwheat, sensitivity to lead, growth, chlorophylls, anthocyanins.
Common buckwheat is gaining increasing attention due to its high nutritional value, but also
the rapid growth, low mineral requirements and resistance to many environmental stresses,
including heavy metals. The aim of this study was to compare the sensitivity of seedlings of
two Polish buckwheat cultivars (Hruszowska and Luba) for the presence of lead ions. Seedlings were grown under controlled conditions in Hoagland nutrient solution, with the addition of increasing concentrations of Pb2+ (respectively 0; 0,01; 0,1 and 1mM). After 3 and 7
days of treatment seedling growth, the level of dry matter, content of assimilation pigments
and anthocyanins were analyzed. The results was shown that the effect of Pb2+ ions depend
on the concentration of the element, exposure time and the analyzed part of the plant. The
presence of low concentrations of lead ions (10-5 M) seems to stimulate the growth of seedlings of both cultivars studied, while higher doses inhibit root growth, and to a much lesser
extent, of shoot. More resistant to stress caused by the presence of high concentrations of
Pb2+ in the growth medium was seedlings cv. Luba. These plants contained higher contents
of assimilation pigments, and on their growth did not greatly affect lead ions, compared to
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seedlings of the cv. Hruszowska. Obtained results confirm the fact of high resistance of
common buckwheat plants to lead.
1. WPROWADZENIE
Działalność gospodarcza człowieka powoduje zwiększające się zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego metalami ciężkimi. Za jeden z najniebezpieczniejszych uważany
jest ołów, który działa toksycznie zarówno na rośliny, jak i zwierzęta, głównie z powodu blokowania grup funkcyjnych białek i kwasów nukleinowych. Za pośrednictwem roślin, które
łatwo go pobierają i kumulują, jest on wprowadzany do łańcucha pokarmowego, stając się
zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia człowieka [Gruca-Królikowska i Wacławek 2006].
Codzienne spożywanie żywności zawierającej nawet niewielkie dawki metalu prowadzi do
stopniowego gromadzenia go w tkankach, skutkiem czego jego toksyczne działanie może
ujawnić się dopiero po wielu latach [Zgnilicka 2002].
Rośliny wykształciły wiele różnych mechanizmów obronnych, dzięki którym potrafią
tolerować duże dawki metali ciężkich, w tym także ołowiu [Olko 2009]. Niektóre gatunki są zdolne do pobierania i gromadzenia dużych ilości pierwiastków śladowych w swoich organach nadziemnych, przyczyniając się do oczyszczania z nich gleby. Rośliny takie określa się mianem hiperakumulatorów, a proces wykorzystywania ich zdolności do
usuwania zanieczyszczeń ze środowiska nosi nazwę fitoremediacji [Żurek i Majtkowski
2009]. Jedną z takich roślin jest gryka zwyczajna, która dzięki szybkiemu wzrostowi, dosyć dużej produkcji biomasy, stosunkowo niewielkim wymaganiom glebowym oraz zdolności do kumulowania w organach nadziemnych dużych ilości glinu i ołowiu, doskonale nadaje się do stosowania w procesie oczyszczania skażonych nimi gleb [Honda i in.
2007, Shen i in. 2006, Tamura i in. 2005]. Dużą zaletą jest również to, że metale te nie
przedostają się do nasion, które dzięki temu mogą być bezpiecznie wykorzystywane
[Shen i in. 2006].
W literaturze brak jest informacji na temat wrażliwości na ołów uprawianych w Polsce
odmian gryki zwyczajnej, dlatego celem prezentowanych badań było poznanie wpływu jonów ołowiu na wybrane procesy fizjologiczne, takie jak wzrost siewek, poziom suchej masy
czy zawartość barwników u dwóch polskich odmian gryki: Hruszowskiej i Luby, a przez to –
próba oceny ich wrażliwości na obecność pierwiastka w środowisku.
2. MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Do badań wykorzystano siewki gryki zwyczajnej odmian Hruszowska i Luba. Nasiona poddawano kiełkowaniu między warstwami wilgotnej bibuły, zwiniętej w rulony, które
umieszczano w zlewkach pojemności 2 l, zawierających 250 ml wody, i inkubowano przez
4 dni w temperaturze 24±1°C. Po okresie kiełkowania w ciemności, siewki zbliżonej wielko-
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ści przenoszono do zlewek zawierających 250 ml pięciokrotnie rozcieńczonej pożywki Hoaglanda bez fosforu, do której dodawano azotan ołowiu (II), otrzymując stężenie 0,01; 0,1
i 1,0 mM. Próba kontrolna zawierała pożywkę Hoaglanda bez azotanu ołowiu. Następnie
rośliny przenoszono do pokoju hodowlanego o kontrolowanej temperaturze 24±1oC (dzień,
16 h) i 16±2oC (noc, 8 h) oraz natężeniu światła 100 µmol·m-2·s-1. Wpływ jonów ołowiu na
wzrost siewek oceniano na podstawie wielkości przyrostów długości korzenia głównego
i hipokotylu po 3 i 7 dniach hodowli. Po 7 dniach traktowania siewek gryki jonami ołowiu
pobierano próbki liścieni i hipokotyli do analizy zawartości antocyjanów i barwników asymilacyjnych. Zawartość antocyjanów określano metodą spektrofotometryczną, zgodnie z procedurą opisaną przez Mancinelliego [1984], z niewielkimi modyfikacjami [Horbowicz i in.
2008]. Poziom barwników asymilacyjnych oznaczano po ich ekstrakcji z liścieni 80% acetonem metodą Lichtentalera i Wellburna [1985]. Pozostałe siewki dzielono na korzenie, liścienie i hipokotyle, a następnie suszono do stałej masy w temperaturze 70°C, w celu oznaczenia zawartości suchej masy.
Wyniki badań przedstawiono w formie wykresów, na których podano wartości średnie
± przedział ufności przy P=95%. Otrzymane wyniki poddano analizie wariancji za pomocą
programu STATISTICA, istotność różnic oceniano testem Tukeya z 5% prawdopodobieństwem błędu.
3. WYNIKI I DYSKUSJA
Obecność jonów Pb2+ w środowisku wywołuje wiele zmian w procesach fizjologicznych
i metabolicznych rośliny, takich jak: zaburzenia procesu fotosyntezy i oddychania komórkowego, zmiany w przepuszczalności błon biologicznych, hamowanie aktywności enzymów,
zakłócenia gospodarki wodnej i mineralnej, a w konsekwencji prowadzi do zahamowania
wzrostu [Sharma i Dubey 2005, Seregin i Ivanov 2001 i cytowana tam literatura]. Otrzymane
podczas naszych badań wyniki wskazują, że obecność jonów Pb w pożywce oddziaływała
na wzrost siewek gryki zwyczajnej, przy czym wpływ ten zależał od stężenia pierwiastka,
czasu działania, odmiany, a nawet organu rośliny. Zaobserwowano, że w korzeniach małe
stężenia ołowiu (0,01 mM) działały stymulująco na proces ich wzrostu (rys.1b). U odmiany
Luba przyrost długości korzenia głównego po 3 dniach traktowania był o ponad 20% większy niż w roślinach kontrolnych. Wyniki te potwierdzają wcześniejsze doniesienia, że metale
ciężkie stosowane w małych dawkach mogą przyspieszać wzrost roślin [Wójcik i Tukendorf
1999] oraz pobudzać aktywność metaboliczną [Krupa i in. 1993, Karavaev i in. 2001]. Zjawisko aktywacji wzrostu i procesów metabolicznych pod wpływem małych dawek substancji toksycznych jest nazywane hormezą [Calabrese i Baldwin, 2003]. Zbliżony wpływ jonów
Pb2+ na wzrost siewek wykazano również u kukurydzy (Zea mays) oraz fasoli (Phaseolus
vulgaris) [Nyitrai i in. 2003].
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Rys. 1. Wpływ stężenia ołowiu w pożywce na przyrost długości hipokotyli (a) i korzeni (b) siezwyczajnej po 3 i 7 dniach traktowania; wartości średnie z 8090 pomiarów ±przedział ufności, przy P=95%, *
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Fig. 1. Effect of lead concentration in the growth medium on increase in length of hypocotyls (A) and roots (B)
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Pb2+ było
spowodowane redukcją podziałów komórkowych w stożku wzrostu [Wierzbicka 1994]. Z kolei
u kukurydzy efekt ten był wynikiem zarówno zmniejszenia liczby dzielących się komórek, jak
i zahamowaniem ich wydłużania. Jony ołowiu, wiążąc się z grupami karboksylowymi kwasów
uronowych hemiceluloz i pektyn oraz przyspieszając lignifikację, zmniejszały rozciągliwość
ścian i zwiększały ich sztywność, co ograniczało wydłużanie komórek [Obroucheva i in. 1998].
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Największą zawartość ołowiu obserwuje się w organach bezpośrednio narażonych na
kontakt z jego związkami. Ponadto jest on o wiele łatwiej pobierany przez korzenie niż liście, dlatego objawy jego toksyczności są bardziej nasilone w organach podziemnych niż
nadziemnych [Seregin i Ivanov 2001, Sharma i Dubey 2005]. Podczas badań własnych
zaobserwowano, że w siewkach gryki zwyczajnej zahamowanie wzrostu korzeni było widoczne już po 3 dniach hodowli w obecności jonów Pb o stężeniu 0,1 mM i pogłębiało się
z upływem czasu i zwiększaniem koncentracji pierwiastka w pożywce (rys. 1b). Po 7 dniach
traktowania roślin najwyższym stężeniem metalu przyrost długości korzeni był mniejszy niż
u roślin kontrolnych o 75% u odmiany Hruszowskiej i 60% u Luby. W tych samych warunkach wzrost części nadziemnej obu odmian był hamowany w około 20% (rys. 1a). Mniejsza
toksyczność metali ciężkich dla pędów wynika z faktu, że rośliny wykształciły mechanizmy,
które ograniczają transport jonów metalu do organów nadziemnych [Olko 2009]. Jony metalu pobierane przez korzenie z gleby mogą być nieodwracalnie wiązane w ścianach komórkowych lub gromadzone w wakuoli. Ocenia się, że tylko około 10% pobranego przez roślinę
pierwiastka przemieszcza się do pędu [Woźny 1995]. Ważną przeszkodę stanowi tutaj endoderma, dzięki której transport jonów metali do wiązek przewodzących musi się odbywać
kanałem symplastycznym [Sharma i Dubey, 2005].
Istnieje wiele doniesień na temat związku między ekspozycją na metale ciężkie a akumulacją antocyjanów [Chalker-Scot 2002, Krupa i in. 1996]. U klonu czerwonego Acer rubrum uprawianego na glebie z dodatkiem 5 mg·l-3 PbCl2 ilość barwników antocyjanowych

w liściach zwiększyła się prawie czterokrotnie [Davis i Barens 1973]. W naszych badaniach
obecność ołowiu w pożywce także stymulowała akumulację antocyjanów u obu badanych
odmian gryki zwyczajnej (rys. 2). U odmiany Hruszowska efekt ten był dodatnio skorelowany ze stężeniem metalu w pożywce. W obecności 0,1 mM i 1,0 mM Pb2+ zawartość antocyjanów w hipokotylach wzrosła odpowiednio o 40 i 70% w porównaniu do hipokotyli roślin
kontrolnych. W przypadku liścieni stymulacja nie była tak silna (wzrost o 25%), co może wynikać z obecności dodatkowych barier w transporcie Pb2+ do tkanek liści.
Wzmożona synteza antocyjanów może być związana z ich rolą w niwelowaniu toksycznego wpływu pierwiastków śladowych na rośliny. Według Hale i in [2002] związki te mogą
bezpośrednio chronić komórki przed szkodliwym działaniem jonów metali przez tworzenie
z nimi trwałych kompleksów. Zwiększona akumulacja antocyjanów może być również skutkiem wywoływanych przez metal zaburzeń gospodarki wodnej i deficytu wody w roślinie
[Grzesiuk i in. 2008].
Do najczęściej występujących objawów toksycznego działania Pb2+ na rośliny należy chloroza liści wywołana zahamowaniem syntezy barwników fotosyntetycznych [Woźny
1995, Sharma i Dubey 2005]. Może to być wynikiem dezaktywacji kluczowych enzymów na
szlaku ich syntezy, w szczególności dehydratazy kwasu δ-aminolewulinowego, zaburzeń
w pobieraniu przez rośliny niezbędnych makroelementów, jak magnez i żelazo, zastępowania magnezu w strukturze chlorofilu przez jon innego metalu lub też zwiększonej aktywności
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chlorofil b na skutek utlenienia grupy metylowej w pierścieniu II do grupy aldehydowej
[Chettri i in. 1998].
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cantly different from control (p<0,05)

1.

Toksyczne oddziaływanie jonów ołowiu na badane odmiany gryki zwyczajnej było
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2.

Małe stężenie jonów Pb2+ (10-5M) stymulowało wzrost korzeni siewek, natomiast duże
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odmiany Luba statystycznie istotna różnica wystąpiła tylko w korzeniach, gdzie pod wpływem 1,0 mM stężenia jonów ołowiu zawartość suchej masy zwiększyła się o około 30%.
Taki efekt można tłumaczyć wzmożoną syntezą hemiceluloz i związków pektynowych, dzięki którym ściany komórkowe stają się grubsze i tym samym powiększa się ich zdolność
do wiązania i unieszkodliwiania jonów metalu [Wierzbicka 1998]. Inną przyczyną może
być zmniejszenie zawartości wody w tkankach, spowodowane mniejszym jej pobieraniem
na skutek uszkodzeń błony komórkowej w wyniku peroksydacji lipidów oraz blokowania
kanałów wodnych (akwaporyn) przez jony metali [Seregin i Ivanov 2001].
4. WNIOSKI
1.

Toksyczne oddziaływanie jonów ołowiu na badane odmiany gryki zwyczajnej było bar-

2.

Małe stężenie jonów Pb2+ (10-5M) stymulowało wzrost korzeni siewek, duże natomiast

dziej nasilone w korzeniach niż w organach nadziemnych.
(10-3M) znacząco hamowało wzrost, zarówno korzeni, jak i hipokotyli.
3.

Duże stężenie Pb2+ w pożywce zwiększało poziom suchej masy w siewkach obu

4.

Zawartość antocyjanów w odmianie Hruszowska była mniejsza niż w odmianie Luba.

badanych odmian gryki zwyczajnej.
Dodanie jonów Pb2+ do pożywki wzmagało syntezę barwników w tkankach obu odmian.
5.

Zastosowane stężenia Pb2+ miały niewielki wpływ na zawartość barwników asymilacyj-

6.

Spośród badanych odmian bardziej wrażliwa była odmiana Hruszowska, u której efekty

nych w siewkach badanych odmian gryki zwyczajnej.
toksycznego działania jonów Pb2+ były wyraźniejsze.
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