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CZY BIAŁKO MOŻE BYĆ OBECNE W GLEBIE 
NAWET 20 LAT? OCENA ZAWARTOŚCI OGÓLNYCH 
I ŁATWOEKSTRAHOWALNYCH GLOMALIN 
W ARCHIWALNYCH PRÓBACH GLEBOWYCH
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Streszczenie. Glomaliny to glikorpoteiny grzybowe, które są wyjątkowo odporne na degra-
dację (obecne w glebie nawet od 10 do 30 lat) oraz trudno rozpuszczalne w wodzie. Celem 
niniejszej pracy była ocena zawartości ogólnych i łatwoekstrahowalnych glomalin w ar-
chiwalnych próbkach glebowych. Do badań wybrano 15 próbek glebowych z doświadczeń 
polowych z 1994 roku dotyczących uprawy jęczmienia jarego. Badane gleby pochodziły 
z różnych regionów Polski oraz reprezentowały różne typy gleb. Gleby charakteryzowały 
się także dużym zróżnicowaniem właściwości fizykochemicznych i biologicznych. Prze-
prowadzone w niniejszej pracy badania wykazały obecność glomalin we wszystkich prób-
kach glebowych. Stężenie ogólnych i łatwoekstrahowalnych glomalin zależało głównie od 
typu gleby. Obecność glomalin w badanych glebach potwierdza hipotezę, iż białka te są 
szczególnie odporne na degradację i mogą pozostać w niezmienionej formie w glebie przez 
wiele lat. 

Słowa kluczowe: glomalina, glomalina ogólna, glomalina łatwoekstrahowalna, białko gle-
bowe spokrewnione z glomalinami, gleba, mykoryza

WSTĘP

Glomalina jest glikoproteiną glebową produkowana przez grzyby mykoryzy arbu-
skularnej (AMF). Białko to zostało po raz pierwszy opisane w 1996 roku przez Sarę 
Wright [Wright i Upadhyaya 1996]. Grzyby endomykoryzowe są obligatoryjnie  związane 
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z większością roślin, a poprzez m.in. produkcję glomalin są zdolne do poprawy środowi-
ska wzrostu roślin – swoich gospodarzy. Właściwości fizykochemiczne glomaliny takie 
jak nierozpuszczalność, kleistość i hydrofobowość mogą inicjować i chronić powstające 
agregaty glebowe oraz poprawiać właściwości hydrofobowe cząstek gleby pozwalają-
cych na przenikanie powietrza i przepływ wody [Wright i Anderson 2000]. Glomaliny 
wytwarzane przez grzyby AMF okrywają strzępki grzybni, utrzymując wodę i składniki 
odżywcze przed ich utratą w drodze do i z rośliny [Fakom i in. 2012]. Funkcjonalnie 
są to białka związane z glebową materią organiczną należące do tzw. białek glebowych 
spokrewnionych z glomalinami z ang. glomalin-related soil protein (GRSP) [Schindler 
i in. 2007].

Glomalina zlokalizowana jest głównie na powierzchni strzępek i spor grzybów AMF. 
Głównym zadaniem tej hydrofobowej cząsteczki okrywającej grzybnie jest jej ochrona 
przed degradacją przez inne mikroorganizmy, a także zwiększenie sztywność i trwałość 
struktur ścian komórkowych tych grzybów, co ułatwia ich rozprzestrzenianie się w glebie. 
Według Rilliga i Steinberga [2002] produkcja i rozkład glomaliny w środowisku glebo-
wym wiąże się z wieloma czynnikami zarówno odnoszącymi się do fizykochemicznych 
właściwości gleby, jak i rośliny oraz gatunku grzyba. Struktura gleby i jej właściwości 
chemiczne mają istotny wpływ na wzrost grzybni, a tym samym na zawartość glomaliny 
[Nichols 2004]. Glomalina jest bardzo odporna na rozkład. W miarę starzenia się strzę-
pek pozakorzeniowych oraz korzeni roślin, biomasa grzybni ulega degradacji – ale nie 
glomalina [Driver i in. 2005]. Białko to w niezmienionej formie jest w stanie przetrwać 
w glebie nawet kilkadziesiąt lat. Glomaliny występują powszechnie w różnych typach 
gleb. Ich obecność potwierdzono także w glebach uprawnych naszego kraju [Gałązka 
2013]. Węgiel obecny w białku GRSP stanowi dużą pulę w strukturze węgla organiczne-
go [Wright i Anderson 2000, Nichols 2004]. 

Udowodniono, iż glomaliny są produkowane i magazynowane nie tylko podczas in-
tensywnego wzrostu strzępki, ale również są przekazywane do gleby po obumarciu grzy-
ba na skutek rozkładu grzybni [Driver i in. 2005]. Glomaliny są glikoproteinami wyjątko-
wo odpornymi na degradację. Trudno rozpuszczają się w wodzie, z kolei bardzo dobrze 
rozpuszczają się w wysokiej temperaturze (121°C) w buforze cytrynianowym o odczynie 
neutralnym lub alkalicznym [Wright i Upadhyaya 1996].

Celem pracy było określenie zawartości ogólnych i łatwoekstrahowalnych glomalin 
w archiwalnych próbkach glebowych pochodzących z kolekcji gleb Zakładu Mikrobiolo-
gii Rolniczej IUNG-PIB pobranych w 1994 roku spod uprawy jęczmienia jarego.

MATERIAŁY I METODY

 Do badań wykorzystano 15 archiwalnych próbek glebowych pochodzących 
z doświadczeń polowych dotyczących uprawy jęczmienia. Próbki glebowe pobrano 
do badań na głębokości 0–15 cm w 1994 roku a po przesianiu na sicie o średnicy 
oczek 2 mm i wysuszeniu zarchiwizowano i przechowywano w temperaturze pokojo-
wej. Próbki gleb przechowywano w stanie powietrzno-suchym. Charakterystykę gleb 
z uwzględnieniem składu granulometrycznego oraz miejsca poboru prób przedstawio-
no w tabeli 1 na podstawie archiwalnych danych źródłowych – dane z 1994 roku [Król 
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1997]. W tabeli 2 podano podstawowe właściwości fizykochemiczne badanych gleb: 
węgiel ogólny oznaczony metodą Tiurina, azot ogólny oznaczony metoda spektrometrii 
przepływowej, mineralizacja prób na drodze mokrej, odczyn gleby (pHH2O) metoda 
potencjometryczna oraz kwasowość hydrolityczna – metoda alkacymetryczna, fosfor 
przyswajalny (P2O5) znaczony metodą kolorymetryczną wg Egnera-Riehma, potas 
przyswajalny (K2O) oznaczony metodą spektrometrii emisji płomieniowej wg Egnera-
-Riehma.

W powietrznie-suchych próbkach glebowych oznaczono aktualnie zawartość ogól-
nych (TG) i łatwoekstrahowalnych glomalin (EEG) oraz białek spokrewnionych z glo-
malinami (GRSP). Otrzymane wyniki skorelowano z fizykochemicznymi właściwościa-
mi tych gleb. Łatwoekstrahowalne frakcje glomalin ekstrahowano jednokrotnie z gleby 
20 mM buforem cytrynianowym pH 7,0 przez 30 minut przy temperaturze 121°C, z ko-
lei ogólną ilość glomalin ekstrahowano kilkukrotnie 50 mM buforem cytrynianowym 
pH 8,0 przez 60 minut przy temperaturze 121°C, według metody opisanej przez Wright 
i Upadhyaya [1996]. Otrzymane supernatanty po ekstrakcji przechowywano w tempera-
turze +4°C do dalszych analiz. W otrzymanych ekstraktach oznaczono stężenie białka 
z uwzględnieniem modyfikacji metody Wright i innych [1996] oraz Bradford [1976]. 
 Pomiar absorbancji wykonano przy długości fali 590 nm.

Tabela 1. Charakterystyka gleb pobranych w 1994 roku spod uprawy jęczmienia [Król 1997]
Table 1. The characteristic of soil collected in 1994 from barley [Król 1997]

Miejscowość – Place

Procentowa zawartość frakcji mechanicznych*
Textural classifi cation

[mm]

1,0–0,1 0,1–0,02 0,02–0,002 <0,002

Gnojno/Chmielnik 56 24 20 7
Kłoda/Połaniec 49 33 18 3
Kazimierza Wielka 7 42 51 21
Osiny/Iłża 47 34 19 3
Kiełczany/Bogucin 11 62 27 5
Rudniki/Połaniec 86 7 7 2
Busko Zdrój 71 5 24 16
Nowy Dwór Gdański 11 25 64 25
Las Stocki/Wąwolnica 1 62 37 6
Stara Wieś/Frampol 67 22 11 3
Ostaszewo/Toruń 40 36 24 5
Hrubieszów 2 47 51 18
Młynary/Braniewo 17 37 46 16
Nakło/Noteć n.b. n.b. n.b. n.b.
Kończyce/Chełmża 35 44 21 4

n.b. – brak danych.
* Skład granulometryczny, procentowa zawartość frakcji mechanicznych skład granulometryczny – metoda 
Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego według normy [PN-R-04032:1998] – Textural classification – Ca-
sagrande method modified by Prószyński [PN-R-04032:1998].
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W celu oszacowania istotnych różnic pomiędzy średnimi zastosowano test t-Studenta, 
przyjęto poziom ufności 0,95. Wyliczono także wartości współczynnika korelacji prostej 
Pearsona dla p <0,05. Równania regresji przedstawiono na wykresach rozrzutu przy za-
stosowaniu testu R-kwadrat. Do analizy wyników zastosowano także jednoczynnikową 
i dwuczynnikową analizę wariancji ANOVA. Do statystycznej oceny wyników wykorzy-
stano pakiet programów Statistica.pl (7), (Stat. Soft. Inc.).

WYNIKI I DYSKUSJA

Glomaliny występują powszechnie w różnych typach gleb [Guo i in. 2012, Gałązka 
i Gawryjołek 2015]. Ich zawartość stwierdzono zarówno w glebach uprawianych rol-
niczo, glebach leśnych, łąkowych oraz nieużytkach rolnych [Rillig 2004, Purin i Rillig 
2007]. Najwyższe stężenie tego białka odnotowano w tropikalnych glebach leśnych 
na Hawajach (ponad 100 mg·g–1 gleby), z kolei najniższe stężenie glomaliny (poni-
żej 1 mg·g–1 gleby) stwierdzono w glebach pustynnych [Wright i Upadhyaya 1996, 
Wang i in. 2015]. Gleby lasów tropikalnych, ze względu na wysoką temperaturę i dużą 
wilgotność, charakteryzują się niskim stężeniem glomaliny 0,7–1,5 mg·g–1 w prze-
ciwieństwie do gleb z klimatu umiarkowanego i podzwrotnikowego, gdzie zaznacza 
się wysokie stężenie glomaliny nawet do 100 mg·g–1 gleby, co tłumaczy się szybkimi 
zmianami klimatu, wysokim stężeniem żelaza w glebie oraz wysokim poziomem dwu-
tlenku węgla w atmosferze stymulującym wzrost grzybów AMF [Wang i in. 2015]. 
Na rysunku przedstawiono zawartość glomalin ogólnych i łatwoekstarhowalnych oraz 
białek glebowych spokrewnionych z glomalinami. Największe zawartości glomalin 
stwierdzono w glebie murszowej (próbka nr 14). Otrzymane wyniki zawartości gloma-
lin w próbkach archiwalnych porównano z podstawowymi właściwościami chemicz-
nymi gleb (tab. 2).

Zawartość glomalin ogólnych i łatwoekstrahowalnych oraz białek glebowych spo-
krewnionych z glomalinami nie korelowała z odczynem gleby oraz zawartością węgla 
ogólnego (tab. 3). Brak istotnych korelacji pomiędzy stężeniem glomalin a zawarto ścią 
węgla ogólnego potwierdza hipotezę, iż glomaliny stanowią odmienną pulę węgla orga-
nicznego w glebie. Podobne rezultaty uzyskano w badaniach obecności glomalin w świe-
żych glebach uprawnych w różnych systemach uprawy zbóż [Gałązka 2013, Koide 
i Peoples 2013]. Statystycznie istotną korelację dodatnią uzyskano pomiędzy stężeniem 
glomalin ogólnych i łatwoekstrahowalnych.

 Na produkcję glomalin może mieć wpływ wiele czynników zarówno środowisko-
wych, glebowych, jak i klimatycznych. Podstawowy czynnikiem ograniczającym pro-
dukcję glomaliny są niekorzystne warunki do rozwoju grzybów AMF, wynikiem cze-
go jest nieaktywna symbioza pomiędzy rośliną a grzybem [Wright i Anderson 2000]. 
Stopień zasiedlenia korzeni roślin przez grzyby AMF może być regulowany dodatkowo 
przez podatność (mykotroficzność) rośliny na infekcję i poprzez aktywność infekcyjną 
spor tych grzybów występujących w glebie, na której uprawiana jest dana roślina [Gille-
spie i in. 2011, Gałązka i Gawryjołek 2015].
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Tabela 2. Zawartość glomalin ogólnych (TG), łatwoekstrahowalnych (EEG) i białek glebowych 
związanych z glomalinami (GRSP) oraz podstawowe właściwości chemiczne w różnych 
glebach Polski spod uprawy jęczmienia

Table 2. The content of total glomalin (TG), easily extractable glomalin (EEG) and glomalin-
-related soil protein (GRSP) and basic phisico-chemical properties in different soils from 
Polish barley’s crops

TG EEG GRSP
Cog
[%] pH

Hh
[cmol(+)·

·kg–1]

P2O5 K2O Mg
mg·g–1 s.m. gleby
mg·g–1 d.m. of soil

mg·100 g–1 gleby
mg·100 g–1 of soil

2,49b 2,07b 4,57b 1,64 7,6 1,05 18,9 12,7 2,8
2,98b 2,21b 5,19b 2,43 5,4 3,53 2,5 4,6 6
4,08b 2,04b 6,12b 3,8 7,3 0,9 5,8 8,6 20
1,06c 0,92c 1,99c 1,1 6,8 1,35 4,6 13,3 1,8
2,55b 2,44b 5,00b 1,84 5,5 4,05 5,6 3,1 6,6
3,80b 3,01b 6,81b 2,85 4,6 4,73 5 11,7 4,4
1,82c 1,35c 3,17c 2 7 0,68 46,8 18,2 4,2
9,13a 5,01a 14,15a 3,65 5,9 4,35 6,5 7,7 22
1,77c 1,24c 3,02c 0,89 6,2 1,88 7 8,6 3,2
2,44b 1,57c 4,01b 1,05 5,8 2,7 8 11,1 4,8
4,24b 3,06b 7,30a 1,95 5 4,05 7,2 13,3 6,2
2,96b 2,62b 5,59b 2,9 6,8 0,98 14,5 5,2 17,4
6,28a 3,47b 9,76a 2,59 6,8 1,58 15,4 13,3 22,8

16,65a 4,45a 21,11a – 6,8 1,73 15,9 3,4 17,4
1,86c 1,36c 3,22b 1,48 7,4 0,83 39 23,5 4,8

TG – glomaliny ogólne – total glomalin.
EEG – łatwoekstrahowalne glomaliny – easily extractable glomalin.
GRSP – białka glebowe spokrewnione z glomalinami – glomalin related soil protein.
Wartości średnie dla n = 5 – Mean values for n = 5.
Wartości oznaczone innymi literami różnią się między sobą istotnie statystycznie w grupie (p <0,05) – Values 
signed with different letters are significantly differ (p <0.05).
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Tabela 3. Wartości współczynnika korelacji prostej Pearsona dla p <0,05 dla układów liniowych
Table 3. The values of the coeffi cient of Pearson linear correlation p <0.05

× TG EEG GRSP P2O5 K2O Mg pH Cog Hh

TG 1,000 0,932* 0,992* –0,053 –0,378 0,815* –0,257 0,442 0,405

EEG 0,932* 1,000 0,951* –0,010 –0,391 0,742* –0,360 0,392 0,522*

GRSP 0,992* 0,957* 1,000 –0,028 –0,365 0,799* –0,277 0,442 0,423

P2O5 –0,05 –0,010 –0,028 1,000 0,430 0,001 0,636* –0,242 –0,604*

K2O –0,378 –0,391 –0,365 0,430 1,000 –0,404 0,358 –0,069 –0,429

Mg 0,815* 0,742* 0,799* 0,001 –0,404 1,000 –0,097 0,533* 0,155

pH –0,257 –0,360 –0,277 0,636* 0,358 –0,097 1,000 –0,081 –0,896*

Cog 0,442 0,392 0,442 –0,242 –0,069 0,533* –0,081 1,000 0,058

Hh 0,405 0,523* 0,423 –0,604* –0,429 0,155 –0,896* 0,058 1,000

Wartości oznaczone (*) różnią się istotnie statystycznie (p <0,05) – Values signed with (*) are significantly 
differ (p <0.05). 
Oznaczenia – patrz tabela 1 – numer of soil samples – see Table 1.

Analiza regresji prostej potwierdziła zależność stężenia glomalin ogólnych (TG) 
od stężenia glomalin łatwoekstrahowalnych (EEG) na poziomie współczynnika deter-
minacji 68% oraz białek EEG od białek glebowych spokrewnionych z glomalinami 
(GRSP) na poziomie 80% (rys. 2). 

Liczebność i aktywność symbiotyczna grzybów AMF a tym samym wzrost produkcji 
glomaliny może być zwiększona zarówno poprzez modyfikację warunków glebowych 
sprzyjających namnażaniu i aktywności spor, jak i przez wprowadzanie do ryzosfery 
wyselekcjonowanych drobnoustrojów wspomagających proces mykoryzy. Głównymi 
wyznacznikami produkcji glomalin są zarówno gatunek grzyba tworzącego symbiozę, 
jak i rodzaj rośliny oraz właściwości biologiczne i fizyczne gleby [Cucci i in. 2015, Wu 
i in. 2015]. Większość zasymilowanego przez grzyby węgla jest dostarczana do rośliny 
(ok. 85%), pozostała część jest wykorzystywana m.in. na produkcję glomaliny. 

WNIOSKI

1. W archiwalnych próbkach glebowych stwierdzono obecność glomalin ogól-
nych, łatwoekstrahowalnych oraz białek glebowych spokrewnionych z glomalinami. 

2. Wysokie stężenia glomalin w badanych glebach potwierdzają przyjęta hipo-
tezę, iż białka te nie ulegają całkowitej degradacji i pozostają w glebie nawet przez 
kilkanaście lat.

3. Stwierdzono zależność stężenia glomalin ogólnych (TG) od stężenia gloma-
lin łatwoekstrahowalnych (EEG) na poziomie współczynnika determinacji 68% oraz 
białek EEG od białek glebowych spokrewnionych z glomalinami (GRSP) na pozio-
mie 80%.
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Podziękowania

Badania wykonano w ramach realizacji tematu z działalności statutowej IUNG-PIB 
1.16 oraz zadania 1.4. Ocena i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego 
oraz aktywności mikrobiologicznej gleb z uwzględnieniem różnych warunków siedlisko-
wych i systemów gospodarowania. Program Wieloletni IUNG-PIB na lata 2016–2020.
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CAN SOIL PROTEINS BE PRESENT IN THE SOIL EVEN 20 YEARS? 

ASSESSMENT OF TOTAL AND EASY EXTRACTABLE GLOMALIN CONTENTS 

IN ARCHIVAL SAMPLES OF SOIL 

Summary. Glomalines are thermostable, water-insoluble glycoproteins abundantly pro-
duced by Glomus fungi and tends to accumulate in the soil, that surrounds soil aggregates 
and protects them from destroying. Glomalines are especially resistant to destruction, hard 
to dissolve in water, while very easy dissolve in high temperature (121°C) in citrate buffer 
with neutral or alkali pH. These proteins have very unique physico-chemical properties 
performing a fundamental role in making soil structure. The content of glomalin in soil 
particles is significantly correlated with their stability (water resistance). It is possible that 
glomalin is involved in the formation of hydrophobic properties of soil, improving water 
and air relations in soil. Glomalines are mainly located on the surface of hyphae and spores 
of AM (arbuscular mycorrhizal) fungi and a hydrophobic substances covers and protects 
it from the degradation by other microorganisms. It also increases the stiffness and the 
durability of the cell of fungi facilitating their distribution in the soil. Production and dis-
tribution of glomalin in soil involves many factors, both related to the physico-chemical 
properties of soil and plant and fungal species. The structure of soil and its chemical proper-
ties have a significant effect on the growth of mycelium, and therefore the glomalin content. 
Glomalins are very resistant to degradation. As aging hyphae outside the root and the roots 
of plants, biomass mycelium of AMF fungi is degraded – but not glomalin.
This protein is unchanged is able to survive in the soil even decades. Glomalins commonly 
occur in different types of soils.
The aim of the study was to demonstrate the presence of total and easy extractable glo-
malins in archival samples of soil from the collection of soil Department of Microbiology 
IUNG-PIB in Puławy. The study selected 20 soil samples from field trials in 1994 with the 
cultivation of barley. The soil samples survey from various Polish regions and represented 
different types of soils. Soils were characterized by different physical, chemical and bio-
logical properties. The studies carried out in this paper have shown the contents of glomalin 
in all soil samples. The concentration of total and easily extracted glomalin depend mainly 
on the type of soil. The presence of glomalin in soils confirms the hypothesis that these 
proteins are particularly resistant to degradation and can remain unchanged in the soil even 
decades.

Key words: glomalin, total glomalin, easily extractable glomalin, glomalin-related soil 
protein, soil, mycorrhiza


