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1. Úvod 

 
Význam arzénu pre ľudskú spoločnosť sa neustále 

mení. Kým jeho využitie v niektorých oblastiach prudko 
klesá (pesticídy, ochranné nátery dreva), v iných zotrváva 
(polovodiče, pigmenty) a potenciál jeho využitia (humánne 
a veterinárne lekárstvo, chemické zbrane) je stále v centre 
záujmu mnohých výskumov. Toxické účinky arzénu na 
človeka sú odpradávna dobre známe. Len za posledné de-
saťročia bolo zdokumentovaných niekoľko miliónov otráv 
ľudí, ktoré vyvolala pitná voda1 kontaminovaná arzénom. 
Okrem pitnej vody môžu značné zdravotné problémy vy-
volať aj závlahové vody s vysokým obsahom arzénu2. 
Príjem a akumulácia arzénu rastlinami môže predstavovať 
vážne zdravotné riziko pre ďalšie články potravného 
reťazca3. Tento príspevok stručne informuje o súčasných 
poznatkoch z oblasti príjmu a metabolizmu arzénu, jeho 
hyperakumulácii a fytotoxických účinkoch, ktoré výrazne 
ovplyvňujú ako kvantitu, tak aj kvalitu výnosov poľnohos-
podárskej výroby.  

 

2. Biodostupnosť arzénu 
 
Arzén je pre rastliny dostupný len v rozpustnej forme 

a rastliny ho prijímajú koreňmi z  pôdneho roztoku alebo 
z vody. Jeho mobilita závisí od biologických a fyzikálno-
chemických vlastností prostredia, v ktorom sa vyskytuje. 
Medzi významné faktory ovplyvňujúce jeho mobilitu 
v prostredí patrí hlavne prítomnosť a zastúpenie ostatných 
iónov v prostredí, pH, Eh (oxidačno-redukčný potenciál), 
prevzdušnenie pôdy, teplota, podiel ílov a organického 
materiálu a aktivita rizosférnych mikrobiálnych 
spoločenstiev4. 

V redukčných podmienkach prevláda trojmocný arzén 
As(III), ktorý sa pri pH nižšom ako 9,2 vyskytuje najmä 
v anorganickej forme ako elektroneutrálna zlúčenina 
H3AsO3. S rastúcim pH As(III) disociuje na oxyanióny: 
H2AsO3

–, HAsO3
2– a AsO3

3–. Dominujúcou anorganickou 
formou arzénu je v oxidačných podmienkach vôd a pôd 
As(V). Pri poklese pH pod hodnotu 2 sa As(V) vyskytuje 
v neutrálnej forme ako kyselina H3AsO4, ktorá sa so zvy-
šujúcim sa pH disociuje na oxyanióny: H2AsO4

–, HAsO4
2– 

alebo AsO4
3– (pH>10). 

Iné formy arzénu, ako napríklad elementárny arzén 
alebo As3–, sa vo vodách a pôdach vyskytujú len 
zriedkavo5. Organické formy arzénu majú v prírode nižšie 
zastúpenie ako anorganické formy. Medzi najčastejšie sa 
vyskytujúce zlúčeniny arzénu v sladkovodných systémoch 
a pôdach patria kyselina monometylarzónová (MMA) 
a kyselina dimetylarzínová (DMA)6. V pôdach sa arzén 
veľmi účinne viaže na oxyhydroxidy železa a ílové mine-
rály, čím sa výrazne znižuje jeho biodostupnosť7. Pri pH<6 
disponujú oxyhydroxidy železa kladným povrchovým 
nábojom a poskytujú sorpčné miesta pre záporne nabité 
ióny As(V). Pretože As(III) je elektroneutrálny v širšom 
rozsahu pH ako As(V), je jeho mobilita väčšia. Na druhej 
strane mobilitu arzénu v prostredí zvyšujú organické látky 
a fosfáty, ktoré ho vytláčajú z väzobných miest na pôd-
nych časticiach8. Keďže oxokyseliny As(V) a P(V) dispo-
nujú podobnou disociačnou konštantou a konštan-
tou rozpustnosti, súperia o sorpčné pozície v pôdach9. Ap-
likácia fosfátov do pôd kontaminovaných arzénom môže 
preto viesť ku kompetitívnemu nahradeniu As(V) fosfátmi 
prostredníctvom iónovej výmeny, čo zvyšuje biodostup-
nosť As(V) pre rastliny10. 

Biodostupnosť arzénu pre rastliny ovplyvňujú aj my-
korízne huby, ktoré môžu pôsobiť ako selektívna bariéra 
pre príjem arzénu11,12. 

 
3. Príjem arzénu 

 
Chemická podobnosť P(V) a As(V) podmieňuje ich 

spoločnú dráhu transportu v rastlinách, pretože prenášače 
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P(V), aj napriek svojej vyššej afinite k fosforu, sú zodpo-
vedné za príjem As(V)13. Dnes je už známych viac ako 
100 prenášačov fosforu (Pht1 rodina), ktoré sa syntetizujú 
v koreňoch a pravdepodobne zodpovedajú aj za transport14 

As(V). Na druhej strane bola translokácia arzénu z kore-
ňov do nadzemných častí rastlín týmto transportným systé-
mom vyvrátená. Dva mutanti Arabidopsis thaliana, ktorí 
sa vyznačovali významne odlišnou mierou transportova-
teľných fosforečnanov, po expozícii As(V) premiestnili 
porovnateľné množstvo arzénu do nadzemných častí15. 

Mechanizmus príjmu As(III) rastlinami sa odlišuje od 
príjmu As(V). Uvádza sa, že na rozdiel od As(V) sa As
(III) prenáša do rastlín (A. thaliana, Lotus japonicus, Ory-
za sativa) akvaporínmi, konkrétne skupinou prenášačov na 
cytoplazmatickej membráne označených ako NIP 
(„Noduline 26-like Intrinsic Protein“)16. Akvaporíny 
umožňujú transport elektroneutrálnych molekúl, napríklad 
glycerolu alebo amoniaku, symplastickou cestou. Je tiež 
pravdepodobné, že akvaporíny sa môžu podieľať aj na 
vylučovaní arzénu16. Organické formy arzénu (MMA, 
v menšej miere DMA) sa dostávajú do buniek tiež pro-
stredníctvom akvaporínov, ale ich príjem je neporovnateľ-
ne nižší ako anorganických foriem z dôvodu ich menšieho 
rozpätia elektroneutrality (od pH 4,5 vystupujú už ako 
ióny)17. 

 
 

4. Metabolická transformácia arzénu 
 
Arzén bol v rôznych častiach rastlín stanovený predo-

všetkým vo forme As(III) (cit.18–20). Vysoké zastúpenie 
trojmocnej formy arzénu v rastlinách je výsledkom oka-
mžitej redukcie rastlinou prijatého As(V). Za enzymatickú 
redukciu As(V) je vo vyšších rastlinách zodpovedný 
ACR2 gén, kódujúci arzeničnanreduktázu21,22. Vypnutie 
tohto génu vedie k poklesu efektivity redukcie As(V) na 
As(III) a v porovnaní s rastlinami s aktívnou formou tohto 
génu aj ku zvýšenému transportu As(V) do nadzemných 
častí rastlín21. Hoci sa podarilo pre redukciu As(V) izolo-
vať špecifické enzýmy, tento proces prebieha aj za účasti 
nešpecifických enzýmov23. 

As(III) má podobne ako iné katióny kovov (napr. Zn+, 
Cd2+, Cu+, Ag+) vysokú afinitu k tiolovým skupinám pepti-
dov, napríklad k redukovanému glutatiónu (GSH)23,24 
a experimentálne sa aj pri ňom potvrdili detoxikačné účin-
ky fytochelatínov (PC) prítomných v rastlinách. Ich synté-
za v ekotypoch z územia kontaminovaného arzénom je 
mnohonásobne vyššia ako v ekotypoch z nekontaminova-
ných oblastí22. Produkciu PC umožňuje transformácia glu-
tatiónu enzýmom PC-syntetáza25. Detoxikačný mechaniz-
mus PC je založený na tvorbe komplexov s redukovanou 
formou arzénu (najmä GS-As(III)-PC2 a As(III)-PC3), 
ktoré sa deponujú špeciálnymi prenášačmi, pravdepodobne 
typu ABCC do vakuol26.  

Arzén v živých organizmoch dokázateľne podlieha 
metylácii a metylované formy arzénu ako MMA, DMA 
alebo TMAO (oxid trimetylarzínu), boli identifikované 
vo viacerých druhoch rastlín27. Kým v rastlinách z po-

ľných pokusov môžu byť zistené obsahy organických fo-
riem arzénu produktami mikrobiálnej transformácie, 
v rastlinách pestovaných v hydroponických roztokoch sú 
zistené obsahy MMA a DMA výhradne produktami vnút-
robunkovej metylácie28. Účinnosť metylácie je závislá od 
rastlinného druhu. Kým obsah MMA a DMA môže 
v niektorých druhoch rastlín tvoriť menej ako 1 % 
z celkového obsahu arzénu29, v iných druhoch môže byť 
metylovaných na formu DMA takmer 90 % prijatého 
arzénu30. Lokalizácia a enzymatická dráha metylácie 
v rastline nie je celkom objasnená. Pravdepodobným do-
norom metylovej skupiny počas metylácie je S-
adenozylmetionín (SAM)31 a metylácia prebieha za účasti 
metyltransferáz arzénu32. Najprv vzniká MMA, ktorý je 
ďalej metylovaný na DMA.  

Časť prijatého arzénu sa v chemicky nezmenenej 
podobe alebo v metabolizovanej forme (metylovanej alebo 
redukovanej) vylúči naspäť do prostredia33. Predpokladá 
sa, že prechod arzénu do okolitého prostredia sa realizuje 
akvaporínmi16,33. Takýto mechanizmus sa ale nepotvrdil 
pre hyperakumulátor Pteris vittata23 (viď Kapitola Hypera-
kumulátory).  

 
 

5. Translokácia arzénu 
 
Na rozdiel od fosforečnanov sa z koreňov do nadzem-

ných častí rastlín (s výnimkou hyperakumulátorov) trans-
portuje len malý podiel prijatého arzénu15. Neefektívny 
prenos anorganických foriem arzénu do nadzemných častí 
rastlín je zjavný aj z pomeru koncentrácie arzénu 
v nadzemných častiach ku koncentrácii v koreni 
(translokačný faktor “TF“), keď hodnoty TF dosahovali 
napr. v Spartina alternifolia a S. patens 0,03 až 0,10 
(cit.34) a v Sinapis alba 0,12 až 0,07 (cit.35). Komplexnejší 
prehľad TF rôznych foriem arzénu v 46 druhoch rastlín zo 
14 čeľadí je uvedený v práci Raaba a spol.28. Vážený prie-
mer TF klesal v poradí: DMA>MMA>As(V). Aj napriek 
tomu, že koreňmi sa z prostredia prijme len malé množ-
stvo DMA, jeho prenos do nadzemných častí je 
v porovnaní s ostatnými formami arzénu najefektívnejší35.  

Otázkou však stále ostáva, prečo sa z arzénu anorga-
nického pôvodu translokuje do nadzemných častí rastlín, 
ktoré nie sú hyperakumulátormi, len jeho malý podiel. 
Nízky TF anorganického arzénu je pravdepodobne výsled-
kom komplexácie arzénu (v redukovanej forme) 
s tiolovými skupinami GSH (prípadne PC) a jeho násled-
nou sekvestráciou vo vakuolách koreňa36,37. Len malý po-
diel arzénu ostáva v koreňoch vo voľnej forme a prechádza 
do cievnych zväzkov, odkiaľ je transportovaný do listov, 
kde môže prebehnúť jeho ďalšia komplexácia s tiolovými 
skupinami (obr. 1a)23. 

Transport arzénu floémom nepatrí medzi dobre pre-
študované oblasti. Uvádza sa, že použitím anorganických 
foriem arzénu (As(III), As(V)) vo floémovej šťave Ricinus 
communis dominuje As(III) (70–94 %)38 a po pridaní orga-
nických foriem zase forma, ktorá sa aplikovala. Hoci prí-
jem DMA uvedeným druhom bol najnižší v porovnaní 
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s MMA alebo anorganickými formami arzénu, transporto-
val sa v najväčšej miere nielen do xylému, ale aj do floé-
mu, a jeho koncentrácia bola dokonca 3,2krát vyššia vo 
floéme ako v xyléme. Vo floémových exudátoch sa kom-
plexy As(III)-SH neidentifikovali, pretože tiolové komple-
xy nie sú stabilné v alkalických podmienkach floému. 

 
 

6. Hyperakumulácia 
 
Prvou rastlinou identifikovanou ako hyperakumulátor 

arzénu bola Pteris vittata39. Dnes je už identifikovaných 
ďalších 11 hyperakumulátorov arzénu, z ktorých všetky 
patria do čeľade Pteridaceae. Schopnosť hyperakumulácie 
arzénu pri P. vittata je prítomná a zachováva sa aj v ekoty-
poch, ktoré nepochádzajú z oblastí kontaminovaných 
arzénom40. Potvrdilo sa, že P. vittata je schopná z pôdy 
s obsahom 0,5 g As kg–1 (As v extrahovateľnej forme) 
akumulovať v svojej sušine takmer 7 g As kg–1(cit.41) 
a pri  modelových experimentoch dokonca 22 až 27 g 
As kg–1 sušiny výhonkov39,42. 

Hyperakumulátory disponujú vysokým biokoncen-
tračným (>10) a translokačným faktorom (približne 7), 
pretože prevažná časť arzénu je v nich transportovaná 
z koreňov do listov40. Ich primárnym detoxikačným me-
chanizmom preto pravdepodobne nie je vylučovanie arzé-
nu vo forme As(III) koreňmi20 a ich obranné stratégie ne-
súvisia ani s produkciou PC23. Dominujúcou formou arzé-
nu v listoch hyperakumulátorov rodu Pteris je po expozícii 
As(III) alebo As(V) jeho anorganická trojmocná forma20. 
Len malý podiel arzénu (1 %) sa viaže vo forme PC-
komplexov v koreňoch a listoch43. Komplexácia PC 

s arzénom je pravdepodobne pre hyperakumulátory ener-
geticky nevýhodná. Stechiometria As:S je v tomto kom-
plexe prevažne 1:3. Aby rastlina vytvorila PC-komplexy 
s arzénom pri jeho obsahu 2500 mg kg–1 sušiny, bola by 
potrebná mnohonásobne vyššia prítomnosť síry ako je jej 
priemerný obsah v celej rastline40. Koreňom prijatý arzén 
sa v hyperakumulátoroch redukuje na As(III), ktorý potom 
putuje vo voľnej forme do nadzemných častí rastliny ciev-
nymi zväzkami . V listoch sa následne bez zjavnej trans-
formácie uloží do vakuol (obr. 1b). Arzén je tak vylúčený 
z  koreňov a reprodukčných orgánov44. Hyperakumulátory 
disponujú vyšším obsahom antioxidantov ako netolerantné 
druhy a nižším obsahom reaktívnych foriem kyslíka, čo im 
pravdepodobne dovoľuje prospievať aj v prítomnosti vyš-
ších koncentrácií arzénu v prostredí45. 

 
 

7. Fytotoxické účinky arzénu 
 
Štúdium toxicity rezíduí pesticídov podmienil vedec-

ký výskum toxických účinkov arzénu na poľnohospo-
dársky významné rastliny. Aplikácia pesticídov na báze 
arzénu sa začala v 19. storočí arzeničnanom meďnatým 
(„Parížska zelená“)46. Časom pribudli ďalšie zlúčeniny 
arzénu, ako napríklad arzeničnan vápenatý47 alebo orga-
nické formy arzénu (sodné soli MMA a kyseli-
ny kakodylovej)4. Po roku 1970 sa v USA rozšírilo pesto-
vanie ryže na poliach, kde sa predtým pestovala bavlna. 
Pesticíd na báze MMA, ktorý bol použitý pri pestovaní 
bavlníka, zanechal svoje rezídua v pôde, spôsobil sterilitu 
druhu O. sativa a značne znížil úrodu48. 

 

Obr. 1. Schematický diagram príjmu a metabolizácie arzénu koreňovými bunkami a) nehyperakumulátorov a b) 
hyperakumulátorov23. Hrúbky čiar vyjadrujú rýchlosť prenosu, prerušovaná čiara vyjadruje najnižšiu rýchlosť prenosu. Otázniky indi-
kujú nedostatočne preštudované oblasti. GSSG – oxidovaný glutatión 
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7.1. Morfologické zmeny v rastlinách vyvolané 
arzénom 
 
Klíčivosť rastlín je kľúčovým ukazovateľom toxicity 

kovov na rastliny, pretože v počiatočných štádiách rastu 
rastliny nemajú dostatočne vyvinuté obranné mechanizmy 
a sú zvlášť citlivé voči kovom49. Inhibícia klíčivosti je 
vyššia v prítomnosti As(III) ako As(V)49,50 a pri porovna-
teľných koncentráciách sa inhibičný účinok As(V) zvyčaj-
ne neprejaví51. Hoci nízke koncentrácie As(III) (0 až 1 
mg l–1) majú preukazne stimulačný účinok na klíčivosť 
semien T. aestivum, jeho vyššie koncentrácie klíčenie se-
mien jednoznačne inhibujú52. Tento jav pravdepodobne 
súvisí s rozkladom škrobu v semenách, ktorý prebieha 
amylolytickou dráhou65. Celková amylolytická aktivita 
T. aestivum je pri nízkych koncentráciách arzénu stimulo-
vaná, kým vyššie koncentrácie arzénu túto aktivitu 
znižujú49. 

Inhibícia rastu koreňov a výhonkov v prítomnosti 
arzénu sa, aj napriek tomu, že nízke koncentrácie arzénu 
v niektorých prípadoch ich rast stimulovali52, potvrdila 
v mnohých experimentoch49,51,52. Carbonell-Barrachina 
a spol.34 tvrdia, že významnejší vplyv na rast nemá kon-
centrácia arzénu, ale forma, v akej v prostredí vystupuje. 
Pri hodnotení fytotoxicity As je potrebné zohľadniť matri-
cu pôdneho roztoku (napr. ligandy železa, organických 
látok), pretože významne ovplyvňuje biodostupnosť arzé-
nu pre rastliny a následne aj mieru jeho toxicity.  

Produkcia biomasy je ďalším dôležitým faktorom, 
ktorý sa využíva pri sledovaní účinkov arzénu na rastliny. 
Kým schopnosť arzénu pôsobiť v nízkych koncentráciách 
priaznivo (hormetický účinok), sa môže prejaviť zvýšením 
produkcie biomasy, vyššie koncentrácie tvorbu biomasy 
významne redukujú a to v poradí: korene > stonky > 
klasy50,54.  

Arzén dokázateľne znižuje obsah vody v biomase54, 
čo môže súvisieť so zvýšením priepustnosti cytoplazmatic-
kej membrány55. Biologické membrány rastlín reagujú 
citlivo v podmienkach stresu, preto sa ekotoxikologické 
štúdie často zameriavajú na účinok stresoru (vrátane arzé-
nu) na permeabilitu membrán56. Poškodenie membrány 
vedie k poruche rovnováhy príjmu živín a obsahu vody 
v rastlinných bunkách. Následne sa poruší vodivosť prie-
duchov a transpirácia klesá55. 

 
7.2. Poškodenia na úrovni fotosyntetického aparátu 

 
Vystavením arzénu dochádza v rastlinách k ultra-

štrukturálnym zmenám v morfológii chloroplastov, napr. 
zaokrúhľovanie a skracovanie sa po pozdĺžnej osi bunky. 
Tieto zmeny môžu súvisieť so znížením obsahu fotosynte-
tických pigmentov57. Biochemická podstata zníženia hladi-
ny fotosyntetických pigmentov sa v prítomnosti arzénu 
vysvetľuje buď (1) reakciou arzénu s tiolovými funkčnými 
skupinami δ-ALA-dehydratázy58, enzýmu, ktorý katalyzu-
je vznik protochlorofylidu, prekurzoru chlorofylov; alebo 
(2) účinkom arzénu na obsah železa59,60, ktoré je esenciál-
nym prvkom prekurzorov chlorofylov. 

V prítomnosti arzénu môže byť počas fotosyntézy 
negatívne ovplyvnená aj produkcia energie. Keďže As(V) 
je analógom fosforu, v bunke sa viaže s ADP za vzniku 
nestabilnej molekuly adenozín-5-difosforečnan-arzenátu, 
ktorá je z energetického hľadiska bunky nevyužiteľná61. 
Okrem ovplyvnenia svetlej fázy fotosyntézy sa zazname-
nali zmeny aj v jej syntetickej (tmavej) fáze fotosyntézy, 
kedy dochádzalo v prítomnosti arzénu ku zníženiu efekti-
vity fixácie CO2 (cit.62). Toxické pôsobenie arzénu na foto-
syntetický aparát sa prejaví aj viditeľnými znakmi fytoto-
xicity, akými sú nekróza alebo chloróza listov63. 

 
 

8. Záver 
 
Z uvedeného príspevku je zrejmé, že hoci 

v súčasnosti už máme značné poznatky z výskumu príjmu, 
metabolizácie a translokácie arzénu; mnohé otázky súvi-
siace s interakciami arzénu s vyššími rastlinami ostávajú aj 
naďalej v strede záujmu vedeckého výskumu. K vysoko 
aktuálnym témam patrí popri identifikácii génov 
a enzýmov, ktoré sa podieľajú na biotransformácii arzénu, 
aj výskum organických činidiel alebo prenášačov, ktoré 
zohrávajú významnú úlohu pri príjme a vylučovaní arzénu 
(obr. 1). Je dôležité uvedomiť si, že ako pre tvorbu noriem 
aj pre stanovenie limitov arzénu v životnom prostredí sú 
dôležité rôzne chemické a biochemické parametre toxicity 
arzénu. Prepojenie všetkých týchto vzťahov si v záujme 
využitia rastlín (nielen hyperakumulátorov) pre fytoreme-
diačné účely vyžaduje holistický prístup a úzku spoluprácu 
rastlinných fyziológov, mikrobiológov, genetikov, bioche-
mikov, poľnohospodárov a environmentálnych inžinierov. 

 
Zoznam skratiek 
 
ABCC  ATP-binding casette subfamily C, ATP-závislé 

transmembránové bielkoviny podrodiny C 
ACR2  arsenic compound resistance, gén arzeničnanre-

duktázy vyšších rastlín 
ADP  adenozíndifosfát 
DMA  kyselina dimetylarzínová, (CH3)2AsOH 
GSH  redukovaný glutatión 
GSSG oxidovaný glutatión 
MMA  kyselina monometylarzónová, CH3As(OH)2 
NIP  nodulin 26-like intrinsic protein, podrodina akva-

porínov vo vyšších rastlinách 
PC  phytochelatins, fytochelatíny 
SAM  S-adenozylmetionín 
TF  translokačný faktor 
TMAO  oxid trimetylarzínu, (CH3)3AsO 
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A. Lešková, M. Molnárová, and A. Fargašová 
( Department of Ecosozology and Physiotactics, Faculty of 
Natural Sciences, Comenius University, Bratislava, Slo-
vakia): Biochemical view of Uptake, Metabolism and 
Toxic Effects of Arsenic compounds on Plants              

 
Arsenic is a non-essential element in plant nutrition. 

However, As was detected in many agricultural plants, 
where it may pose a serious health hazard  for next mem-
bers of the food chain. This review presents the recent 
knowledge of As uptake, metabolism and transport in 
plants. Arsenates are taken up by phosphate transporters 
while arsenites are  transported to cells via aquaporins 
located on cytoplasmic membranes. Inside the root cells, 
arsenates are rapidly reduced with arsenate reductase or 
some non-specific reducing agents. They are complexed 
by phytochelatins and then transported to vacuoles. Hyper-
accumulators, instead of producing phytochelatins to de-
toxify As, transport free As to shoots and, similarly, accu-
mulate it in vacuoles. The review highlights the im-
portance of research on As phytotoxicity evaluation in 
terms of its impact on agricultural production. Exposure to 
As results in growth and reduction of biomass production, 
inhibition of germination, impaired nutrient uptake and 
adverse effects on photosynthetic processes. These aspects 
are discussed in the review. 


