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The paper presents the results of influence of cadmium salts on the activity of oxidative
stress enzymes (catalase and peroxidase) in soil, leaves and roots of maize. The addition
to soil cadmium (II) acetate resulted in changes of catalase and peroxidase activity in the
soil and in plant. Regardless of cadmium salt concentration reduction of soil catalase activity
was observed, while activation of catalase in both leaves and in roots of maize. Reduction of
soil peroxidase activity bring about dose of 0,5 mM Cd+2·kg-1, in the case of 2,5 mM Cd+2·kg-1
salt concentration approximately 20% increase in activity of this enzymes in soil was recorded. Both used doses a 25% inhibition of peroxidase activity in green parts of plants caused.
In the roots of maize small decrease in peroxidase activity (8%) was observed only with
higher concentrations of cadmium salts.
1. WPROWADZENIE
Nagromadzenie metali ciężkich w glebie może prowadzić do nadmiernego przedostawania się ich do roślin. Duża zawartość metali ciężkich w roślinach może powodować stres
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oksydacyjny [Dong i in. 2006]. Przyczyną tego rodzaju stresu jest niekontrolowany wzrost
szkodliwych pochodnych tlenu powstałych w wyniku procesów oksydoredukcyjnych. Przykładem reaktywnych form tlenu jest H2O2, związek o właściwościach utleniających, który

w nadmiernej ilości staje się toksyczny dla komórek [Bartosz 2003]. Rośliny posiadają duże

możliwości w przystosowaniu się do zatrutego środowiska i detoksykacji groźnych dla komórek substancji [Wierzbicka 1995]. Tolerancja roślin na metale ciężkie nie jest związana
tylko z wytwarzaniem fitochelatyn, ale również z aktywnością enzymów szlaku antyoksydacyjnego, które biorą udział w obronie komórek przed działaniem reaktywnych form tlenu
[Wojtyła i in. 2006].
Dobrym markerem stresów fizjologicznych w roślinie jest aktywność katalazy i peroksydazy – enzymów biorących udział w obronie przed skutkami stresu oksydacyjnego [Łata 1998].
2. MATERIAŁ I METODY
Doświadczenie wazonowe w warunkach szklarniowych przeprowadzono na próbkach
piasku gliniastego lekkiego, o zawartości Corg. 0,87%. Materiał glebowy zanieczyszczono

octanem kadmu (II) w dawkach 0,5 i 2,5 mM Cd+2·kg-1. Materiał kontrolny stanowiła gle-

ba bez dodatku soli kadmu i rośliny w niej rosnące. Rośliną testową w doświadczeniu była
kukurydza zwyczajna cukrowa (Zea mays var. Saccharata). W kolejnych dniach doświadczenia (14-tym, 28-ym i 42-gim) pobrano nadziemne i podziemne części roślin oraz próbki
gleby, i oznaczono w nich aktywność enzymów. Pomiar aktywności katalazy roślinnej wykonano metodą Lücka [1963], aktywność katalazy glebowej oznaczono metodą manganometryczną Johnsona i Temple’a [Burns 1978]. Aktywność peroksydazy roślinnej oznaczono
metodą Chance i Machy [1955], a peroksydazy glebowej metodą Bartna i Boreleau [Burns
1978]. Dane dotyczące aktywności enzymów odczytano w jednostkach aktywności i przeliczono w stosunku procentowym do aktywności enzymu w materiale kontrolnym (bez dodatku soli kadmu).
3. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że wprowadzenie do gleby związków
kadmu spowodowało istotne zmiany aktywności badanych enzymów, zarówno glebowych,
jak i roślinnych (rys. 1–3). Aktywność katalazy w glebie zmniejszała się wraz z wzrastającą dawką soli kadmu, niezależnie od terminu pomiaru. Również aktywność peroksydazy
glebowej uległa obniżeniu we wszystkich terminach pomiarów, jednakże tylko po zastosowaniu dawki 0,5 mM Cd+2·kg-1 (rys. 1). Badania te są potwierdzeniem badań Kizilkaya i in.
[2004], którzy badali wpływ kadmu na aktywność katalazy w trzech różnych typach gleb.
Obniżenie aktywności katalazy niektórzy autorzy tłumaczą, reakcją metalu z kompleksem
substrat-enzym; kompleksowaniem substratu lub blokadą aktywnych katalitycznie grup en-
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Po przeanalizowaniu wyników badań własnych zaobserwowano, że wprowadzenie do
Fig. 3. Effect of cadmium salts on the activity of catalase and peroxidase in roots of maize

gleby poszczególnych stężeń soli kadmu spowodowało wzrost średniej aktywności kata-

lazy, zarówno w korzeniach, jak i w liściach kukurydzy. Średnia aktywność katalazy w ko3
rzeniach roślin była mniejsza niż w liściach (rys. 4). Największy wzrost aktywności enzymu
3
(o 50%) w liściach roślin zaobserwowano po dodaniu do gleby 0,5 mM·kg-1 soli kadmu (rys.
3
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w liściach roślin zaobserwowano po dodaniu do gleby stężenia 0,5 mM kg-1 soli kadmu (rys.
2). Wyniki niniejszych badań potwierdzają badania Vitoria i in. [2001], którzy podają, że
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zastosowanie soli kadmu (0,25;0,5;1 mM Cd+2) powodowało wzrost aktywności katalazy
w liściach i korzeniach rzodkiewki przez cały okres doświadczenia przeprowadzonego
2). Wyniki niniejszych badań potwierdzają badania Vitoria i in. [2001], którzy podają, że do-

w warunkach hydroponicznych. Wang i in. [2008]
twierdzą, że wzrost aktywności katalazy
+2
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Aktywność peroksydazy w pobranych próbkach roślinnych malała wraz z wiekiem rośliny, zarówno w liściach, jak i w korzeniach (rys. 2 i 3). Analizując średnią aktywność dru-

Aktywność peroksydazy w pobranych próbkach roślinnych malała wraz z wiekiem

giego z badanych enzymów – peroksydazy – w roślinach kukurydzy rosnących w glebie
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oddziaływaniu metalu w liściach i korzeniach rośliny (rys. 4). Obniżenie aktywności
wanego stężenia soli kadmu. Zmiany w aktywności peroksydazy roślinnej są tłumaczone

przez Gallego i in. [1996] czasem stresu i rodzajem układu doświadczalnego, a także mogą 4
być modyfikowane genotypem rośliny. Wymienieni wyżej autorzy zaobserwowali zmniejszenie aktywności peroksydazy w liściach słonecznika narażonego na działanie 0,5 mM Cd2+.
Pandey i Sharma [2002] przy tej samej dawce Cd2+ zanotowali także inhibicję aktywności
peroksydazy w 42-dniowych liściach kapusty. Inhibicję aktywności peroksydazy roślinnej,
tłumaczyć można tym, że jony kadmu mogą bezpośrednio hamować działanie wrażliwych
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enzymów (peroksydaza askorbinianowa i dysmutaza ponadtlenkowa) na zwiększoną ilość
H2O2 [Schützendübel i in. 2002]. Zhang i in. [2005] podają, że przez wydłużenie czasu ekspozycji Cd2+ na kadm peroksydaza może być inaktywowana przez wysoki poziom jonów
kadmu zgromadzonych w roślinie. Jony kadmu mogły wpływać hamująco na działanie części hemowej enzymu [Pandey, Sharma 2002].
Związki kadmu oprócz zmniejszenia aktywności peroksydazy wywołały w przeprowadzonych badaniach własnych autorów również wzrost aktywności tego enzymu w korzeniach kukurydzy uprawianej w glebie z najmniejszą dawką kadmu – 0,5 mM Cd2+. Podobne rezultaty otrzymali Wang i in. [2008], którzy podają, że zwiększenie aktywności tego
enzymu wystąpiło pod wpływem soli kadmu (w dawkach 0,2 i 0,4 mM CdCl2) w liściach
kapusty sitowatej i tytoniu.

Zhang i in. [2005] zanotowali także aktywację peroksydazy w liściach czosnku narażonych na kadm (1; 5 i 10 mM CdCl2). Autorzy tłumaczą wystąpienie aktywacji peroksydazy w roślinie związkiem z jej ochronną rolą przed czynnikami stresowymi. Możliwe jest

również, że zwiększona aktywność peroksydazy jest spowodowana mikrośrodowiskiem
jonowym lub specyficzną ekspresją genów w tkankach korzeni [Dong i in. 2006]. Wzrost
aktywności enzymu może być również wynikiem obecności wolnych jonów metali, które
nie wiążą się w ścianie komórkowej i nie mogą podlegać fitotoksycznemu gromadzeniu
metali [Yurekli, Porgali 2006].
4. WNIOSKI
1.

Zanieczyszczenie gleby octanem kadmu (II) spowodowało inhibicję aktywności katalazy glebowej, niezależnie od stężenia soli kadmu oraz inhibicję peroksydazy glebowej
przy stężeniu 0,5 mM Cd2+·kg-1.

2.

Wprowadzenie do gleby soli kadmu w dawce 0,5 mM Cd2+·kg-1 spowodowało około
50-procentowy wzrost średniej aktywności katalazy w liściach i korzeniach kukurydzy,
a także niewielki wzrost aktywności peroksydazy w korzeniach roślin.

3.

Wprowadzenie do gleby soli kadmu w dawce 2,5 mM Cd2+·kg-1 spowodowało wzrost
średniej aktywności katalazy w liściach i korzeniach kukurydzy o około 25%, inhibicji
aktywności peroksydazy natomiast odpowiednio o 25% w liściach i o około 7% w korzeniach roślin.
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