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Wstęp 

Metale ciężkie wprowadzane w nadmiernych ilościach do środowiska od
działują niekorzystnie na przebieg podstawowych procesów fizjologicznych zacho
dzących w organizmach roślinnych, takich jak: oddychanie, fotosynteza czy repro
dukcja (KRUPA i in. 1993; BIELECKI i in. 1996]. Ponadto wysokie koncentracje pier
wiastków śladowych mogą prowadzić do spadku plonu, pojawiania się nekroz, a 
nawet zamierania roślin (DALTON i in. 1988; HAUSINGER 1993, KABATA-PENDIAS, PEN
DIAS 1999]. Nadmierne stężenie metali ciężkich w środowisku, pochodzące z za
nieczyszczeń przemysłowych, skupiło uwagę na toksycznych właściwościach pier
wiastków, szczególnie dla aparatu fotosyntetycznego [KRUPA i in. 1993; BIELECKI i 
in. 1996]. Funkcjonowanie fotosystemu PS II jest najbardziej czułym wskaźni
kiem działania różnorodnych czynników stresowych na rośliny [LONG i in. 1994]. 

Zmiany aktywności PS II mogą być określane szybko, w warunkach in vivo na 
podstawie pomiarów fluorescencji chlorofilu. Metoda ta znalazła zastosowanie 
między innymi w ocenie wpływu metali ciężkich, deficytu pierwiastków oraz ska
żeń atmosfery na proces fotosyntezy [HAK i in. 1993; SAARINEN 1993; LONG i in. 
1994]. 

Celem podjętych badań była analiza wpływu zanieczyszczenia gleby metala
mi ciężkimi na uszkodzenia błon komórkowych, aparatu fotosyntetycznego oraz 
na plon i zawartość Cd, Pb, Ni, Cu i Zn w kukurydzy. 

Materiał i metody 

Badania przeprowadzono w latach 1997-1999 w warunkach doświadczenia 
wazonowego. Do doświadczenia użyto glebę o składzie granulometrycznym pyłu 
zwykłego. Pojemność sorpcyjna gleby wynosiła 811 mmol( + )·kg-1, pH w roztwo
rze KCl o stężeniu 1 mol·dm-3 = 6,0 i zawartość C org. 95 g·kg-1• Zawartość me
tali ciężkich oznaczona w wyciągu (65% HN03 i 70% HC104) wynosiła : 1,2 mg 
Cd; 54,3 mg Pb; 5,0 mg Ni; 13,8 mg Cu; 226,6 mg Zn·kg-1 s.m. gleby. Schemat 
doświadczenia obejmował 6 obiektów (każdy w czterech powtórzeniach): kontrola 
bez dodatku metali ciężkich i 5 obiektów ze wzrastającymi dawkami metali cięż-



440 Cz. Jasiewicz, J. Antonkiewicz 

kich (tab. 1). Metale ciężkie stosowano w formie wodnych roztworów soli: 3 
CdSO4·8 Hp, CuSO4·S Hp, NiSO4·7 Hp, Pb(NO3) 2 i ZnSO4·7 Hp. Wszystkie 
wazony otrzymały jednakowe nawożenie podstawowe: 0,3 g N w NH4NO3; 0,08 g 
P w KH2PO4; 0,20 g Kw KH2PO4 + KCl i 0,05 g Mg w MgSO4·7 Hp na kg s.m. 
gleby. Metale ciężkie i nawozy wymieszano z glebą na tydzień przed wysiewem 
nasion. Okres wegetacji kukurydzy w latach 1997-1999 wynosił średnio 100 dni. 
W czasie wegetacji rośliny podlewano wodą redestylowaną, utrzymując wilgotność 
gleby na poziomie 60% maksymalnej pojemności wodnej. Rośliny zebrano w 
fazie dojrzałości mleczno-woskowej kolb. Po zbiorze rośliny suszono w termosta
cie w temperaturze 75°C, następnie określono wysokość plonu cząści nadziem
nych. Zawartość Cd, Pb, Ni, Cu i Z n oznaczono po spopieleniu na sucho, techn i
ką płomieniową za pomocą spektrofotometru absorpcji atomowej (AAS) firmy 
Philips model PU 9100 X [OSTROWSKA i in. 1991 ]. W 60. dniu wegetacji roślin 
okreś lono stopień uszkodzeń błon cytoplazmatycznych (pomiar wypływu elektroli
tu z tkanek liści metodą Dester i aparatu fotosyntetycznego (fluorescencja chlo
rofilu) . Pomiary fluorescencji wykonano na 3 liściu od góry na pędzie głównym, 
przyrządem PSM Mark II firmy Biomonitor S.C.I. AB, Szwecja (aklimacja do 
ciemności: 20 min; intensywność światła wzbudzającego 600 µ,mohn-2·s-1; czas 
impulsu : 100 ms). Przyrząd rejestrował podstawowe parametry kinetyki indukcji 
fluorescencji: F

0 
- fluorescencja wyjściowa, Fv - fluorescencja zmienna, Fm - fluo

rescencja maksymalna, t112 - czas połówkowy przejścia miądzy F
0 

a Fm. 

Obiekt 
Object 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Plon kukurydzy (g s.m.·wazon-1) 

Yield of maize (g DM·pot-1) 

Doses of metals in mg·kg-1 dry soi! 
1997 

Dawka metali, mg·kg-1 s.m. gleby część 
korzeń 

nadz. 
tops 

roots 

Kontrola; Control 203,3 27,3 

Cd 5, Cu 20, Ni 15, Pb 30, Zn 50 210,0 27,4 

Cd 10, Cu 40, Ni 30, Pb 60, Zn 100 194,5 19,5 

Cd 20, Cu 80, Ni 60, Pb 120, Zn 200 176,4 17,6 

Cd 40, Cu 160, Ni 120, Pb 240, Zn 400 122,2 15,9 

Cd 80, Cu 320, Ni 240, Pb 480, Zn 800 38,3 8,7 

NIR; LSD (p = 0,05) 9,0 2,4 

Wyniki i dyskusja 

labeta l; labie 1 

Lata; Years 

1998 1999 

w;ść 
korzeń 

część 
korzeń 

nadz. nadz. 
roots roots 

tops tops 

223,4 31,3 216,7 31 ,5 

224,1 29,7 216,8 32,0 

196,7 24,7 193,1 23.0 

158,6 24.5 164,8 20,7 

82,7 16,6 82,3 15 ,7 

54,3 8,9 60,2 7,8 

8,7 2,4 10,3 3,7 

W czasie wegetacji roślin określono stopień uszkodzeń błon cytoplazma
tycznych i aparatu fotosyntetycznego. Zwiększony wypływ elektrolitów z tkanek 
liści kukurydzy zaobseIWowano przy najwyższych poziomach zanieczyszczenia 
gleby metalami ciężkimi, tj. od IV do VI obiektu (rys. 1). 
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Wpływ Cd, Pb, Ni, Cu, Zn na wypływ elektrolitów z tkanek liści kukurydzy 

Effcct of Cd, Pb, Ni, Cu and Zn on electrolyte leakage from leaf tissucs of 
maize 

Tabela 2; Table 2 

Wpływ Cd, Pb, Ni, Cu i Zn na parametry indukcji fluorescencji chlorofilu 
w liściach kukurydzy 

Effcct of Cd, Pb. Ni, Cu and Zn on chlorophyll fluorescence in leaves of maize 

Obiekt 1;12 (ms) Maks. Fm Fo FJFm 

Objcct 
Srednia Mediana Min. Max. Średnia Średnia Średnia 
Mcan Mcan Mcan Mcan 

I 141,25 r.n. 138,0 124 165 1,16 0,20 0,80a 

Il 144,50 r.n. 151,5 96 179 1,02 0,22 0,79a 

III 137,50 r.n. 130,5 124 165 1,10 0,26 0,75ab 

IV 123,50 r.n. 123,5 82 165 1,42 0,30 0,79a 

V 115,25 r.n. 114,0 110 123 1,41 0,29 0,79a 

VI 95,75 r.n . 89,0 68 137 1,52 0,48 0,69c 

F, - fluorescencja zmienna; variablc fluorescencc 
F,. - fluorescencja maksymalna obserwowana, gdy wszystkie centra reakcji fotosystcmu II (PS II) 

są zamknięte (w liściu zaadaptowanym do ciemności); maxima( level of chlorophyll fluores
ccnee when all photosystcm II (PS II) reaction centers are closed (in dark-adapted leavcs) 

FJ Fm - potencjalna wydajność kwantowa PS II; apparent quantum yicld of PS II 
F

0 
- fluorescencja wyjściowa obserwowana, gdy wszystkie centra reakcji PS II są otwarte (w li ściu 
zaadaptowanym do ciemności); initial lcvel of chlorophyll fluorescence when all PS II reaction 
ccnters are open (in dark-adapted lcaves) 

t,12 - połówkowy czas przejścia od F
0 

do Fm; halfrise time from F
0 

to Fm 
Wartości oznaczone tą samą literą nic różnią się istotnie wg testu Duncana, P = 0,05; Values marked 
with the same lettcr do not diffcr significantly according to Duncan test, P=0.05 
r.n. - różnice nieistotne; differcnces not significant 

Stosunek F jF m w liściach kontrolnych wynosi zwykle 0,80-0,83 1 Jest miarą 
potencjalnej wydajności kwantowej fotosystemu PS II [DEMMING, BJÓRKMAN 1987]. 
Potencjalna (maksymalna możliwa do osiągnięcia w warunkach optymalnych) 
wydajność PS II jest miarą stopnia uszkodzeń fotosystemu Il. Wartości F jF m 

mierzone w 60. dniu wegetacji kukurydzy wynosiły 0,69-0,80. Najmniejsze wartoś
ci wyżej wymienionego stosunku stwierdzano u kukurydzy rosnącej na glebie z 
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najwyższą dawką metali ciężkich. Statystyczne potwierdzenie tego stosunku 
stwierdzono tylko w przypadku najwy:,A~zego poziomu zanieczyszczenia gleby. Na
leży przypuszczać, że wysokie dawki metali ciężkich spowodowały dezorganizację 
membran chloroplastów, co bezpośrednio wpływa na obniżenie wydajności foto
systemu PS II (tab. 2). 

Również parametr t 112 jest czułym wskaźnikiem przebiegu reakcji w fazie 
świetlnej fotosyntezy [BOLHAR-NORDENKAMPF i in. 1989]. Wartości tego parametru 
mieściły się w przedziale 68-179 µ.,s i stopniowo malały w miarę zanieczyszczenia 
gleby metalami ciężkimi. Spadek był szczególnie wyraźny u roślin rosnących przy 
najwyższym zanieczyszczeniu gleby metalami ciężkimi. Niskie wartości parametru 
t 112 wskazują na zmniejszenie szybkości transportu elektronów z fotosystemu II 
(PS Il) do fotosystemu I (PS I), na co bezpośredni wpływ ma dostępność utlenio
nego fosforanu dinukleotydu nikotynamino-adeninowego (NADP), a więc na 
szybkość jego zużywania w fazie ciemnej [KRAUSE, WEIS 1991 ]. Obniżanie się war 
tości tego parametru zarejestrowano przy 3 najwyższych dawkach metali ciężkich 
w glebie (tab. 2). Pomimo braku istotności różnic pomiędzy średnimi, wniosko
wanie to oparte jest o medianę, wartości minimum i maksimum. Postępowanie 
takie jest poprawne, a nawet zalecane, w przypadku parametrów indukcji fluores
cencji chlorofilu [LAZAR, NAUŚ 1998] . Warto zauważyć, że najlepszym pośrednim 
wskaźnikiem fizjologicznym uszkodzeń roślin mającym odzwierciedlenie w plonie, 
mogą być zmiany tvz· 

Wartości F
0 
odzwierciedlają wielkość transportu energii z anten energetycz

nych do centrum aktywnego fotosystemu PS II [DEMM ING, BJóRKM/\N 1987]. Ros
nące wraz z zanieczyszczeniem gleby metalami ciężkimi wartości F

0 
wskazują na 

destrukcję centrum aktywnego PS II [DOLI-IAR-NORDENKAMPF i in. 1989] lub na 
zmniejszenie ilości energii przekazywanej z anten energetycznych do centrum 
aktywnego PS Il [GOLTSEV i in. 1994]. 

Zastosowane w doświadczeniu wazonowym metale ciężkie wpłynęły istotnie 
na obniżenie plonu suchej masy części nadziemnych oraz korzeni kukurydzy (tab. 
1 ). Plon części nadziemnych, zależnie od roku prowadzenia doświadczenia i po
ziomu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi mieścił się w przedziale 
38,3-224,1 g-wazon-1, a korzeni 7,8-32,0 g·wazon-1• Niezależnie od roku prowa
dzenia doświadczenia spadek plonowania części nadziemnych kukurydzy zarejes
trowano już od II poziomu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. Spadek ten 
w pierwszym roku wynosił 6%, w drugim roku 12%, i w trzecim roku 11 % w sto
sunku do obiektu kontrolnego. Obniżenie plonowania części nadziemnych kuku
rydzy przy wzrastających dawkach metali ciężkich ( obiekty III-V) było wyraźniej
sze i wynosiło w 1997 r. od 18% do 81 %, w 1998 r. od 29% do 76%, w 1999 r. 
od 24% do 72% w stosunku do kontroli. Obniżenie plonowania korzeni kukury
dzy zostało zarejestrowane podobnie jak i części nadziemnych również od II po
ziomu zanieczyszczenia gleby metalami ciążkimi (tj. od Cd 10, Cu 40, Ni 30, Ph 
60, Zn 100 mg·kg--1 s.m. gleby) i w stosunku do obiektu kontrolnego wynosiło 
odpowiednio: w 1997 r. od 29 do 68%, 1998 r. od 21 do 72% i w 1999 r. od 27 
do 75 % (tab. 1). W badaniach GAMBUSIA [1997a] również wykazano, że przy wyso
kich stążeniach metali ciężkich w glebie zachodzi szybki spadek biomasy kukury
dzy. 

W tabeli 3 przedstawiono średnią ważoną zawartości metali ciężkich w ku
kurydzy za 3-letni okres badań . W kukurydzy uprawianej w warunkach zanie
czyszczenia gleby metalami ciężkimi zawartość Cd, Pb, Ni, Cu i Zn zale:i.ała od 
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stopnia zanieczyszczenia podłoża tymi metalami. Zawartość metali ciężkich w 
za leżności od obiektu i analizowanej części wskaźnikowej rośliny mieściła się w 
przedziale: 0,22-70,08 mg Cd, 2,64-15,35 mg Pb, 1,16-296,65 mg Ni, 
5,09-151,30 mg Cu, 33,60-724,39 mg Zn·kg-1 s.m. 

Table 3; Table 3 

Zawartość metali cic;żkich w kukurydzy, mg·kg-1 s.m. (średnia ważona 1997-1999) 
Con tent of heavy metals in maize, mg·kg-1 DM (mean 1997-1999) 

Cd Pb Ni Cu Zn 
Obiekt 
Objeet cz. n. korz. cz. n. korz. cz. n. korz. cz. n. korz. cz. n. korz. 

tops roots tops roots tops roots tops roots tops roots 

o 0,22 0,24 2,64 2,73 1,16 2,43 5,09 5,49 38,99 33,60 

I 0,51 1,78 3,25 3,32 1,49 6,44 6,24 7,91 46,89 49,02 

II 1,03 3,51 3,70 3,94 2,04 11,73 6,81 11,23 59,09 83,21 

III 2,63 10,29 4,35 4,80 2,36 27,67 7,90 23,36 87,73 110,01 

IV 9,69 33,55 5,27 7,37 7,67 Q9,82 10,14 66,01 213,05 305,47 

V 29,87 70,08 7,98 15,35 11,81 296,65 12,97 151,30 406,41 724,39 

cz. n. - czc;ść nadziemna 

Z danych zamieszczonych w tabeli 3 wynika, że zawartość badanych metali 
w kukurydzy wzrastała w miarę wzrostu zanieczyszczen ia gleby metalami ciężki
mi. Największy wzrost zawartości badanych pierwiastków zarejestrowano w korze
niach; przy najwyższym poziomie zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi wyno
sił on odpowiednio: Cd - 291,9; Ni - 122,2; Cu - 27,5; Zn - 21,6; Pb - 5,6 razy w 
stosunku do obiektu kontrolnego. Korzenie kukurydzy gromadziły znacznie wią
cej badanych metali ciężkich aniżeli części nadziemne. Jest to zgodne z wynikami 
GAMBUSIA [1997b], który stwierdził dużą odporność kukurydzy na zwiększoną kon
centrację metali ciężkich w glebie, polegającą na silnym ich blokowaniu w korze
niach. W badaniach ŁYSZCZ i RUSZKOWSKIEJ [1991] wykazano, że korzenie kukury
dzy zawierały przy toksycznych dawkach cynku (66 i 132 mg Zn·kg-1 piasku) 
znacznie wiącej tego pierwiastka aniżeli części nadziemne. Podobne zależności 
wykazali w swoich badaniach MAŃKO i MoTOWICKA-TERELAK [1998] oraz SPlAK 

p993]. 

Wnioski 

l. Obniżenie plonu częsc1 nadziemnych kukurydzy powiązane jest ze spad
kiem wartości t 112 parametru indukcji fluorescencji chlorofilu w PS II, zależ
nego od intensywności procesów ciemnych. Natomiast uszkodzenie błon 
cytoplazmatycznych i PS II były obserwowane jedynie przy najwyższych sto
sowanych dawkach metali ciężkich . 

2. Wysokość plonu kukurydzy uwarunkowana była poziomem zanieczyszczenia 
gleby metalami ciężkimi. Spadek plonu części nadziemnych i korzeni zare
jestrowano już od II poziomu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. 

3. Zawartość badanych metali w kukurydzy wzrastała w miarę wzrostu zanie
czyszczenia gleby metalami ciężkimi. Korzenie kukurydzy gromadziły znacz
nie wiącej badanych metali ciężkich aniżeli części nadziemne. 
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Słowa kluczowe: biomasa, błony komórkowe, fluorescencja chlorofilu, metale 
ciężkie, kukurydza (Zea mays L.) 

Streszczenie 

Badania przeprowadzono w warunkach doświadczenia wazonowego. Sche
mat doświadczenia obejmował sześć obiektów różniących się dawką wprowadzo
nych do gleby metali ciężkich (Cd, Pb, Ni, Cu i Zn). W 60. dniu wegetacji roślin 
określono stopień uszkodzeń błon cytoplazmatycznych ( elcctrolyte leakage) i apa
ratu fotosyntetycznego ( chlorophyll fluorescence ). Zwiększony wypływ elektroli
tów z tkanek liścia zaobserwowano jedynie przy dwóch najwyższych poziomach 
zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. Stosowane dawki metali ciężkich nie 
miały istotnego wpływu na aktywność fotosyntetyczną, chociaż wykazywała ona 
tendencję spadkową wraz ze wzrostem dawek. Spadek potencjalnej wydajności 
kwantowej (PS II) zaobserwowano jedynie przy najwyższej dawce, natomiast rela
tywnie najbardziej czuły na działanie metali okazał się system antenowy PS II, 
który wykazywał negatywne zmiany przy 3 najwyższych dawkach metali. Toksycz
ny wpływ metali ciężkich na rośliny wyrażony obniżeniem ich plonowania został 
zarejestrowany od 3 do 5 poziomu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi . 

Warto zauważyć, że najlepszym pośrednim wskaźnikiem fizjologicznym uszkodzeń 
roślin, mającym odzwierciedlenie w plonie, mogą być zmiany aktywności systemu 
antenowego PS Il. 

THE EFFECT OF HEAVY METALS ON CELL MEMBRANE DAMAGE, 
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Summary 

Investigations were conducted under pot experiment conditions. The expe
rimental design comprised six objects with different doses of heavy metals (Cd, 
Pb, Ni, Cu and Zn) introduccd into the soi!. On the 60th day of plant vegetation 
the damagc of cytoplasmatic membranes and chlorophyll fluorescence were 
determined. An increased electrolyte leakagc from !caf tissues was observed only 
at two highest levels of soi! contamination with heavy metals. Applied heavy 
metal doses <lid not affect significantly photosynthetic aetivity, although it revea
lcd a decreasing tendency along with increasi.ng doses. A decline in apparcnt 
quantum yield of PS II was detected only with the highest dose, whcreas PS II 
system provcd relatively the most sensitive to metal influence. The system 
showcd negative changcs with thrcc highcst metal doses. Toxic effect of heavy 
metals on plants cxprcssed by a decrease in yield was registered betwccn the 3rd 
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and 5th level of soil contamination with heavy metals. It should be noticed that 
the changes in PS II system activity may be the bcst physiological indircct index 
of plant damage which is reflected in the yiekl 
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