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Úvod 

 
Fytoremediace je definována jako vyu�ití zelených 

rostlin a s nimi asociovaných mikroorganismů, půdních 
doplňků a agronomických technik pro odstranění či trans-
formaci kontaminantů �ivotního prostředí. Při fytoremedi-
acích se mohou uplatňovat čtyři různé procesy: extrakce 
kontaminantů z půdy a vody (hlavně tě�kých kovů a radio-
nuklidů), degradace organických sloučenin, volatilizace 
organických sloučenin a některých anorganických slouče-
nin Hg, Se a As a stimulace mikrobiálního metabolismu 
v rhizosféře. Proces fytoremediace tě�kých kovů mů�e být 
zjednodu�eně popsán jako odstranění kovů z půdy jejich 
transportem do kořenů, stonků a listů. Rostliny jsou ná-
sledně sklizeny a odstraněny a plocha je opět osázená rost-
linami do té doby, ne� se koncentrace kovů v půdě sní�í na 
přijatelnou hladinu1. Rostlina vhodná pro fytoremediaci by 
měla splňovat tři základní předpoklady: měla by rychle 
růst a produkovat velké mno�ství biomasy, měla by mít 
dostatečně hluboké kořeny, lehce sběratelnou nadzemní 
část a akumulovat velké mno�ství kovů v nadzemní části. 
Dodnes v�ak nebyla nalezena rostlina, která by v�echny tři 
podmínky splňovala. Nejvýhodněj�í je aplikovat fytoreme-
diaci na místa s mělkou kontaminací organickými látkami, 
makro�ivinami, nebo kovy, a to na velké plochy s ni��í 
kontaminací. Nevýhodami fytoremediací jsou dlouhé časy 
na odstranění kontaminace, omezená účinnost na horní 
část půdy a mo�ný vstup kontaminantů do potravního ře-
tězce2.  

Jako hyperakumulátory jsou označovány látky, které 
vá�ou kovy ve velkých mno�stvích, koncentrace tě�kých 
kovů v biomase takovýchto rostlin překračuje o jeden a� 
dva řády hodnoty získané v bě�ných rostlinách. Penízek 
modravý (T. caerulescen) doká�e vázat a� 30 g kg−1 niklu, 
43 g kg−1 zinku, a 2 g kg−1 kadmia a olova, jeho nedostat-
kem je v�ak malá tvorba biomasy3.  

V současné době vyu�ívají fytoremediační technolo-
gie dvě dostupné strategie. První mo�ností je pou�ití vý�e 
zmíněných hyperakumulátorů např. T. caerulescens nebo 
druh tařice Alyssum bertolonii Desv., které specificky při-
jímají jeden nebo dva kovy, malá produkce biomasy je 
kompenzována velmi vysokým obsahem tě�kých kovů 
v nadzemních částech rostliny. Druhou mo�ností je pěsto-
vání rostlin, jen� mají vysokou produkci biomasy, tyto 
rostliny zpravidla nepřijímají specificky některý kov 
a dosahují mírně nadprůměrných obsahů kovů v biomase, 

toto ale kompenzují vysokým výnosem biomasy. Na pů-
dách kontaminovaných do hlub�ích vrstev se při fytoreme-
diacích osvědčují druhy čeledi Salicaceae (vrby a topoly)4. 
Velkou výhodou vrb je mo�nost častých sklizní, vysoký 
výnos biomasy, dobrá regenerace (posklizňové odrůstání), 
efektivní příjem �ivin, vysoká intenzita a specifická kapa-
cita jednotlivých druhů, hybridů a klonů absorbovat tě�ké 
kovy5. Některé druhy a klony vrb a topolů v�ak mají vyso-
ký koeficient bioakumulace, díky němu� mohou vykazovat 
a� 5krát vy��í kapacitu příjmu kovů ne� T. caerulescens5,6. 

Cílem této práce je výzkum rozpustných forem stopo-
vých prvků v listech vrby rostoucí v kontaminované půdě.  

 
 

Experimentální část  
 
Vzorky 

 
Směs listí (VK) stromů Salix smithiana, S. alba, S. 

rubens a S. dasyclados byla sbírána na podzim roku 2007 
v okolí řeky Litavky na Příbramsku v půdě kontaminované po 
protr�ení hráze odkali�tě. Půda obsahovala 64,1 ± 4,3 mg kg−1 
As, 30,5 ± 2,9 mg kg−1 Cd, 2297 ± 42 mg kg−1 Pb 
a 3718 ± 317 mg kg−1 Zn (cit.7). Dva kontrolní vzorky byly 
trhány v nekontaminované oblasti u řeky Vltavy v Praze 
Zbraslavi na jaře (VZJ) a na podzim (VZP) roku 2008. 

 
Chemikálie 

 
Pou�ité kyseliny dusičná a chlorovodíková, hydroxid 

sodný a amoniak byly třídy Suprapur® (Merck, Němec-
ko), octová kyselina byla čistoty p.a. (Lachema, ČR). Zá-
kladní roztoky prvků o koncentraci 1000 mg l−1 byly poří-
zeny od firmy Merck. Látka tris(hydroxymethyl)
aminomethan (Tris) byla získána od firmy Fluka 
(Německo). K ředění roztoků byla pou�ita destilovaná 
demineralizovaná voda (Millipore, USA).  

 
Příprava extraktu v 0,02 mol l−1 Tris-HCl 

 
Navá�ka 2 g rozdrcených listů byla extrahována 

50 ml pufru 0,02 mol l−1 Tris-HCl (pH 7,5) po dobu jedné 
hodiny v PE lahvičce. Poté byla směs odstředěna 
(20 000 g, 4 °C, 20 min), odstředěná kapalina byla pou�itá 
k dal�ím analýzám.  

 
Příprava extraktu v 1 mol l−1 NaOH 

 
Navá�ka 0,5 g rozdrcených listů byla extrahována 

5 ml NaOH o koncentraci 1 mol l−1 v PP zkumavce po 
dobu jedné hodiny. Po naředění byla suspenze neutralizo-
vána na pH 7,5 přídavky kyseliny octové o koncentraci 
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1,7 mol l−1 a 0,17 mol l−1 za neustálého míchání a sledová-
ní pH, směs byla doplněna na objem 50 ml a odstředěna 
(20 000 g, 4 °C, 20 min), odstředěná kapalina byla pou�ita 
k dal�ím analýzám. 

 
Stanovení celkového obsahu prvků 

 
0,5 g listí nebo 10 ml extraktu bylo v 110 PTFE ná-

dobce rozkládáno s 3 ml kyseliny dusičné v mikrovlnném 
rozkladném zařízení Uniclever BM1-Z (Plazmatronika, 
Polsko). Digerát byl převeden do 50 ml odměrné baňky 
a obsah prvků byl stanoven metodou ICP-MS, přístroj 
Elan DRC-e (Perkin-Elmer, USA). 

 
Spojení GPC/ICP-MS 

 
Aparatura pro kvantitativní vyhodnocení frakcionace 

stopových prvků byla sestavena z vysokotlakého čerpadla 
Varian Inert 9012 (Varian, USA), dvou injektorů umístě-
ných před (smyčka 100 µl pro dávkování vzorku) a za 
kolonou (smyčka 500 µl pro dávkování kalibračních rozto-
ků prvků) a kolony Superdex 75 HR 10/30 (Amersham 
Pharmacia Biotech, �védsko); jako detektor slou�il hmot-
nostní spektrometr, mobilní fáze byla Tris-HCl  (pH 7,5) 
o průtoku 0,5 ml min−1. Pro preparativní separace byla 
pou�ita kolona Fractogel EMD Bio SEC (Merck), smyčka 
pro dávkování vzorku měla objem 2 ml, jako detektor byl 
pou�it hmotnostní spektrometr a detektor 9050 UV 
(Varian, USA), jako mobilní fáze byl pou�it pufr Tris-HCl 
(pH 7,5), průtok 2 ml min−1. 

 

Izolace ligandů stopových prvků pomocí afinitní 
chromatografie 

 
Ligandy stopových prvků obsa�ené v nízkomole-

kulární frakci extraktu v roztoku Tris-HCl byly zachyceny 
absorpcí v 1 ml chelatační kolonce HiTrap  (GE Healthca-
re, �védsko) nasycené ionty Cu2+. Absorbované látky byly 
eluovány pomocí 0,3 mol l−1 roztoku amoniaku a eluát byl 
lyofilizován. 

 
MALDI-MS 

 
Měření proběhlo na spektrometru Biflex IV (Bruker 

Daltonics, Německo), jako matrice byla pou�ita kyselina 
2,5-dihydroxybenzoová, měření probíhalo v pozitivním 
módu. 

 
Analýza aminokyselin 

 
Po kyselinovém rozkladu vzorku byly aminokyseliny 

stanoveny pomocí iontově výměnné chromatografie 
s pokolonovou derivatizací ninhydrinem a spektrofotomet-
rickou detekcí. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Celkové  obsahy  s tanovovaných prvků 

v analyzovaných vzorcích shrnuje tab. I. Ze získaných dat 
je patrné, �e listí kontaminovaných vzorků obsahuje výraz-
ně více kadmia (30×), olova (30×) a zinku (5×) ne� listí 
nekontaminované. Arzen, který byl v půdě obsa�en také ve 
vysokém mno�ství, nebyl rostlinou akumulován. Z porov-

Tabulka I 
Celkové obsahy stopových prvků v su�ině [µg g−1] 

Prvek VK VZJ VZP 
V 0,230 ± 0,021 0,657 ± 0,065 3,5 ± 0,2 
Ag 0,0611 ± 0,0062 0,0088 ± 0,0019 0,0476 ± 0,0028 
Cd 60,4 ± 4,0 0,398 ± 0,032 1,81 ± 0,14 
Co 0,742 ± 0,034 1,299 ± 0,068 7,86 ± 0,33 
Cu 7,33 ± 0,38 9,28 ± 0,40 39,5 ± 1,8 
Cr 0,462 ± 0,054 0,655 ± 0,074 3,77 ± 0,53 
Fe 200 ± 11 290 ± 22 1452 ± 233 
Mo 0,096 ± 0,012 0,205 ± 0,012 1,351 ± 0,078 
Mn 318 ± 28 120,0 ± 8,3 1057 ± 62 
Ni 8,93 ± 0,53 1,94 ± 0,12 13,8 ± 1,8 
Zn 1543 ± 101 66,4 ± 5,2 334 ± 21 
As 0,535 ± 0,059 0,1224 ±0,0091 1,303 ± 0,075 
Tl 0,0318 ± 0,0019 0,00486 ± 0,00049 0,0275 ± 0,0023 
Pb 89,7 ± 8,6 0,518 ± 0,044 3,74 ± 0,21 
Su�ina 91,8 % 90,2 % 98,0 % 
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nání obsahů stopových prvků v nekontaminovaných vzor-
cích VZJ a VZP vyplývá, �e během vegetačního období 
do�lo k pěti a� desetinásobnému nárůstu obsahu stopových 
prvků. Dále je patrné, �e nekontaminovaný vzorek VZP 
obsahuje výrazně více �eleza, manganu a mědi, ne� vzorek 
kontaminovaný.  

Tab. II ukazuje extrahovatelné obsahy stopových 
prvků ve vzorku VK. Při extrakci do pufru Tris-HCl se 
vyextrahovalo více Fe, Mn a Tl; při extrakci do roztoku 
NaOH se vyextrahovalo více Cu, Mo, Ni, Zn, As a Pb. Při 
frakcionaci specií stopových prvků pomocí spojení GPC 
a ICP-MS byly sledovány pouze prvky obsa�ené 
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Obr. 1. GPC profily jednotlivých prvků pro extrakci do Tris-HCl (1) a do NaOH (2) 
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v extraktu ve vy��ích koncentracích (Cd, Zn, Pb, Mn a Ni). 
Tabulka II ukazuje podíly těchto prvků pro�lé kolonou 
GPC. Tato veličina určuje podíl kovů vázaných do stabil-
ních komplexů. Zbylý podíl obsa�ený v iontové formě je 
GPC kolonou pevně vázán a musí být po skončení analýzy 
odstraněn roztokem EDTA. Je patrné, �e při extrakci do 
NaOH se v případě Cd, Pb a Zn uvolňuje vy��í podíl sta-
bilních komplexů. V případě Ni a Mn podíly pro�lé kolo-
nou na pou�itém typu extrakčního činidla nezávisí. 
V obr. 1 jsou ukázány prvkově specifické chromatogramy 
extraktu v pufru Tris-HCl a v roztoku NaOH. Je patrné, �e 
pro případ extrakce do roztoku Tris-HCl jsou ligandy eluo-
vány převá�ně v jednom retenčním čase v nízkomolekulár-
ní oblasti, zatímco v případě extrakce do roztoku NaOH 
jsou ligandy eluovány ve více retenčních časech ve vyso-
komolekulární, středně i nízkomolekulární oblasti. 

Nízkomolekulární frakce extraktu v pufru Tris-HCl 
(retenční čas na koloně Superdex 32 min) byla separována 
pomocí preparativní GPC (kolona Fractogel), dále přeči�-
těna technikou afinitní chromatografie s imobilizovaným 
iontem kovu a podrobena dal�ím analýzám. V tab. III jsou 
ukázány nalezené obsahy aminokyselin. Je zřejmý vysoký 
výskyt kyseliny asparagové či asparaginu a glutamové či 
glutaminu, serinu, glycinu a cysteinu. V MALDI-MS 
spektrum této přeči�těné frakce byl nalezen jeden pík od-
povídající molekulové hmotnosti 1753 Da (obr. 2).  

Tabulka II 
Extrahovatelné obsahy prvků a podíly pro�lé kolonou [µg g−1] 

Prvek Extrahovatelný podíl a Podíl pro�lý kolonou b 
extrakce do Tris extrakce do NaOH extrakce do Tris extrakce do NaOH 

V <0,001  (<1%) <0,001  (<1%)     
Ag 0,002 (3%) 0,009  (15%)     
Cd 8,8  (15%) 9,9 (16%) 0,045 (<1%) 7,5 (76%) 
Co 0,31  (42%) 0,27  (37%)     
Cu 1,1  (14%) 3,3  (45%)     
Cr 0,01  (2%) 0,25 (54%)     
Fe 56 (28%) 37 (19%)     
Mo 0,03  (34%) 0,06  (61%)     
Mn 245 (77%) 193 (61%) 0,16 (<1%) 0,13 (<1%) 
Ni 5,4 (61%) 6,5 (73%) 4,0 (61%) 4,4  (66%) 
Zn 573 (37%) 956 (62%) 10,5 (1%) 60,8 (6%) 
As 0,096  (18%) 0,39 (73%)     
Tl 0,012  (37%) 0,0052  (16%)     
Pb 2,6 (3%) 18,9  (21%) 0,21 (1%) 5,4 (29%) 

a Procentický podíl je vzta�en k celkovému obsahu, b procentický podíl je vzta�en k extrahovatelnému obsahu 

Tabulka III 
Výsledky analýzy aminokyselinového slo�ení 

Aminokyselina Zastoupení [% mol/mol] 
Asp 19 
Ser 12 
Glu 13 
Gly 14 
Cys 36 
Lys 6 

Obr. 2. MALDI-MS spektrum nízkomolekulární frakce vzor-
ku vrby VK přeči�těné technikou IMAC 
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Závěr  
 
Vrba rostoucí v kontaminované půdě dovede do 

svých listů akumulovat značné mno�ství tě�kých kovů. 
Tyto kovy jsou obsa�eny převá�ně v nerozpustné formě. 
Nízkomolekulární látky tvořící rozpustné komplexy s kovy 
v extraktech obsahují vysoký podíl aminokyselin cysteinu 
a kyselin asparagové a glutamové, tedy u látek s vysokou 
komplexační schopností. 

 
Tato práce vznikla za podpory výzkumného záměru 

M�MT ČR MSM 6046137307.  
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