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SEZNAM OKRAJŠAV 

 
 
AAS  atomska absorpcijska spektrometrija 
Cd kadmij 
Cu baker 
DNA dezoksiribonukleinska kislina (angl.: deoxyribonucleic acid) 
EMS etilmetansulfonat 
Fe železo 
Mn mangan 
MS gojišče MS (gl. tabelo 1) 
Pb svinec 
RM repni moment 
ROS reaktivne kisikove zvrsti (angl.: reactive oxygen species) 
Zn cink 
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1 UVOD 

1.1 Splošni uvod 
Vsak človek je odvisen od storitev, ki mu jih nudi ekosistem. Ekosistemske storitve so 
procesi, s katerimi naravno okolje proizvaja dobrine, potrebne oziroma uporabne za 
človeka in njegove dejavnosti (Defra, 2006). Ekosistemske storitve so nastanek prsti, 
fotosinteza, primarna proizvodnja in kroženje snovi v biogeokemičnih ciklih (temeljne 
storitve), naravno čiščenje voda in obnavljanje kisika v ozračju, preskrba s hrano in 
surovinami, kot so vlaknine, fosilna goriva, geni, biološke spojine, naravna zdravila in 
okrasna sredstva (storitve preskrbe), uravnavanje podnebja, poplav in erozije, opraševanje 
poljščin, regulacija naravnih nesreč, škodljivcev in bolezni (regulatorne storitve) ter 
nematerialne storitve, ki so preko razmišljanja, duhovne obogatitve in sprostitve 
pomembne za razvoj estetskih, kulturnih in etičnih vrednot (kulturne storitve). 
Ekosistemske storitve nam torej omogočajo razmere za dostojno, zdravo in varno življenje, 
a kljub temu šestdeset odstotkov teh storitev koristimo netrajnostno ali jih uničujemo 
(MEA, 2005a).   

Zadnjih petdeset let človek spreminja ekosisteme hitreje in v precej večjem obsegu kot 
kdajkoli prej v vsej človeški zgodovini. Pri tem ga vodijo vedno večje zahteve po hrani, 
čisti vodi, lesu, vlakninah in fosilnih gorivih. Človekovo blagostanje in gospodarski razvoj 
sta se močno povečala na račun uničenja številnih ekosistemov, degradacije ekosistemskih 
storitev in slabših življenjskih razmer določenih skupin ljudi. Človekove dejavnosti so 
sprožile množično izumiranje vrst in ogrozile naše lastno ugodje (MEA, 2005b). 

Zaradi onesnaženosti zraka, vode in tal prihaja do škodljivih učinkov na različnih ravneh 
bioloških sistemov. S hitrim širjenjem onesnaževal po ozračju pa so učinki tudi na 
območjih, ki so zelo oddaljena od vira onesnaževanja. Gre torej za globalen pojav. 
Posledice onesnaževanja najbolje ovrednotimo z različnimi biotesti. Biotesti nam pokažejo 
biološko vlogo posameznih dejavnikov in njihovo součinkovanje; vpogleda v to nam 
namreč fizikalno-kemijske analize ne morejo dati. V biotestih izpostavimo žive organizme 
oziroma njihove celice različnim dejavnikom in nato proučujemo posledice, ki se kažejo na 
različnih nivojih. Mnogi biotesti vrednotijo možne toksične učinke predvsem na sesalce 
oziroma človeka. Taki biotesti ne omogočajo dolgoročnega okoljskega monitoringa in 
zanesljive ocene tveganja za celoten ekosistem. Za slednje je potrebno proučevati čimveč 
različnih skupin organizmov, saj se le-te različno odzivajo na isti stresni dejavnik. V 
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nekaterih primerih pa je možno toksični učinek z ene vrste ekstrapolirati na druge vrste 
(Stewart Houk, 1992).  

Med toksične učinke sodijo tudi poškodbe v molekuli dezoksiribonukleinske kisline 
(DNA), nosilki genetskih informacij. Poškodbe DNA pri določenih pogojih povzročajo 
posredno – preko nastanka reaktivnih kisikovih zvrsti (ROS) – ali neposredno razni stresni 
dejavniki, do poškodb DNA pa lahko pride tudi zaradi reaktivnega znotrajceličnega okolja. 
Mutageni in drugi genotoksični dejavniki so sicer v naravi že vseskozi prisotni, a sta se 
njihovo število in količina močno povečala s človekovo dejavnostjo. Ker je nespremenjena 
genetska informacija bistvena za preživetje celic, organizmov in navsezadnje vrste, se je 
tekom evolucije razvilo mnogo mehanizmov, ki popravljajo poškodbe DNA. Ob preveliki 
poškodovanosti popravljalni mehanizmi ne morejo odpraviti vseh poškodb, znano pa je, da 
tudi med samim procesom popravljanja prihaja do napak. Poškodbe DNA imajo različne 
škodljive posledice na organizme in/ali njihove potomce, ki lahko vodijo celo v smrt. 

Rastline so pomemben člen v biosferi. Večina ekosistemskih storitev je povezana z 
rastlinami. Vse živali, vključno s človekom, so neposredno odvisne od rastlinske primarne 
proizvodnje in fotosinteze. Rastline so zaradi svoje pritrjenosti stalno izpostavljene 
različnim dejavnikom v njihovem okolju in so zato zelo primerne za biomonitoring okolja. 
Analize njihovih strukturnih, biokemijskih in fizioloških značilnosti nam povedo marsikaj 
o okolju, v katerem rastejo. Čeprav so rastline osnova ekosistemov, obstaja le nekaj 
rastlinskih biotestov, ki pa večinoma še niso popolnoma izpopolnjeni. 

Tudi poškodbe DNA merimo in vrednotimo z različnimi biotesti. Rastline so dobri 
indikatorji citogenetskih in mutagenih učinkov različnih snovi (Grant, 1999), z razvojem in 
uporabo rastlinskih biotestov pa prispevamo pomemben delež k ovrednotenju 
genotoksičnosti različnih dejavnikov, tudi kovin. 
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1.2 Pregled objav 

1.2.1 Genotoksičnost 
Genotoksični dejavniki so tisti dejavniki, ki povzročijo poškodbe molekule DNA. Ločimo 
več tipov genotoksičnih učinkov. Mutageni učinki so genske ali točkovne mutacije, 
spremembe v zaporedju DNA znotraj gena. Klastogeni učinki so spremembe strukture 
kromosomov, ki ponavadi vodijo do povečanja ali zmanjšanja kromosomskih delov znotraj 
genoma. Anevgeni učinki so dodatek ali izguba enega ali več kromosomov (anevploidija) 
oziroma haploidnega seta kromosomov (evploidija). Rekombinogeni učinki so homologne  
ali nehomologne izmenjave segmentov med kromatidami ali kromosomi (Panda in Panda, 
2002). Do poškodb DNA pride na enem samem mestu (enojni prelomi, modifikacija baz, 
navzkrižne povezave DNA-proteini) ali na več mestih hkrati. Potencialno letalne poškodbe 
so dvojni prelomi DNA (ki lahko nastanejo tudi spontano, s celičnimi mehanizmi); 
nepravilno popravljanje le-teh je verjetno glavni vir kromosomskih aberacij. Dvojni 
prelomi lahko nastanejo tudi tam, kjer je velika gostota enojnih prelomov (ti se sicer 
popravijo brez napak). Poškodbe DNA na več mestih hkrati postajajo z naraščajočo dozo 
genotoksičnega dejavnika vedno bolj kompleksne in zato težje popravljive (Pfeiffer in 
sod., 1996). Sprememba genotipa je lahko dedna (mutacija), lahko pa spremeni delovanje 
somatskih celic: celični procesi se upočasnijo ali pospešijo, pojavijo se nove celične 
dejavnosti ali stare zamrejo, celice postanejo rakaste ipd. Mutacije so vir genetskih variacij 
in so zato nujne za evolucijo, vendar pa velika večina sprememb za organizem ni koristna. 
Poškodbe DNA lahko vodijo celo do izumrtja vrst (Bickham in sod., 2000; Jha, 2008). 

1.2.2 Rastlinski biotesti za vrednotenje 
poškodovanosti jedrne DNA 

Biotesti nam dajo zanesljiv odgovor o genotoksičnem delovanju različnih dejavnikov. Ali 
so rezultati tudi biološko relevantni, pa lahko trdimo le ob dobrem poznavanju reakcij, do 
katerih prihaja pri izvajanju določenega biotesta. Različni biotesti namreč zaznajo različne 
tipe učinkov, npr. primarne poškodbe DNA, prelome DNA ali mutacije (slika 1). Kirkland 
in Müller (2000) opozarjata na razlike v razmerah in vitro in in vivo. Številne testirane 
snovi so namreč imele pozitivne učinke v in vitro sesalskih biotestih (npr. test 
kromosomskih aberacij ali genskih mutacij), medtem ko je le peščica izmed teh snovi 
imela pozitivne učinke tudi v in vivo biotestih (npr. test mikrojeder). Živa celica je v in 
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vivo razmerah (v organizmu) sposobna tolerirati nizke koncentracije genotoksične snovi ali 
popraviti nastale poškodbe brez bioloških posledic, česar v razmerah in vitro (v celični 
kulturi) lahko ni sposobna storiti. Zavedati se moramo tudi, da nekatere genotoksične snovi 
v razmerah in vivo tvorijo konjugate, ki so neškodljivi za celico. Celice z mikrojedri in 
kromosomskimi/kromatidnimi aberacijami lahko preživijo, če izguba kromosomskega 
materiala ni prevelika. Pozitivni rezultati biotestov torej niso vedno tudi biološko 
relevantni. Jha (2008) pa opozarja na dolgoročne negativne posledice nepopravljenih ali 
napačno popravljenih poškodb DNA tako v somatskih kot v spolnih celicah organizmov. 
Zaradi sprememb v DNA lahko namreč pride do spremenjenih razmnoževalnih in 
preživetvenih sposobnosti populacije in posledično do sprememb v vrstni raznolikosti in 
kakovosti ekosistema.  

 

 

Testi, ki zaznajo primarno 
poškodbo DNA »Indikatorski« testi Testi mutagenosti 

   - označevanje s 32P, 
   - zaznavanje oksidiranih baz 

        - alkalna elucija, 
        - odvijanje DNA, 
        - kometni test 
 

       - testi genskih mutacij, 
       - test kromosomskih aberacij, 
       - test mikrojeder 

Slika 1. Razvrstitev rastlinskih biotestov glede na genotoksične učinke, ki jih biotest zazna (povzeto po Uhl 
in sod., 2003).   
Figure 1. Endpoints used in genotoxicity testing (adapted from Uhl et al., 2003).   

 

Rastlinski biotesti se za ugotavljanje mutagenih in klastogenih učinkov uporabljajo že zelo 
dolgo. V 30. letih 20. stoletja so že proučevali klastogene učinke ionizirajočega sevanja, v 
60. in 70. letih pa so z njimi že rutinsko proučevali učinke kemijskih mutagenov (cit. v 
White in Claxton, 2004). V 70. letih so Kraljeva švedska akademija znanosti (Royal 
Swedish Academy of Sciences), Združenje za okoljske mutagene (Environmental Mutagen 
Society) in Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization) priporočili 
uporabo rastlinskih biotestov za pregledovanje mutacij in odkrivanje genotoksičnih snovi v 
emisijah, odpadnih vodah in v okolju na splošno (cit. v Grant, 1999). Testi, uporabljeni za 
zaznavanje okoljskih mutagenov (White in Claxton, 2004), so npr. test mikrojeder pri bobu 
(Vicia faba L.) in tradeskanciji (Tradescantia sp.), test kromosomskih aberacij, test 

popravljanje celična delitev poškodba  
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kromatidnih aberacij (izmenjava sestrskih kromatid), test anafaznih aberacij pri čebuli 
(Allium cepa L.), test mutacij v trihomih prašničnih niti tradeskancije, test embrionalnih 
mutacij pri navadnem repnjakovcu (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.) in test mutacij na 
lokusu waxy pri koruzi (Zea mays L.).  

Rezultati različnih raziskav, ki sta jih primerjala White in Claxton (2004), kažejo povezavo 
med mutagenimi in klastogenimi učinki tako radioaktivne kot kemijske onesnaženosti. To 
potrjuje primernost uporabe rastlin za monitoring območij, onesnaženih z radioaktivnimi 
snovmi. Mnoge rastline so sposobne metabolizirati in aktivirati mutageno snov. Nekatere 
rastline, npr. koruza, bi lahko služile ocenjevanju verjetnosti nastanka stranskih ekoloških 
učinkov, povzročenih zaradi poškodovanosti DNA (White in Claxton, 2004). 

Nekatere bioteste (test anafaznih aberacij pri čebuli, test mutacij v trihomih prašničnih niti 
tradeskancije, test mikrojeder pri tradeskanciji) so učinkovito uporabili za proučevanje 
mutagenov v vodah in zraku, ker pa so tla naravno okolje večine rastlin, se zdi logično, da 
bi bili rastlinski biotesti uporabni predvsem za proučevanje genotoksičnosti tal (cit. v 
White in Claxton, 2004). Testno rastlino izpostavimo raztopini znanih ali neznanih 
topljencev, plinu znane ali neznane sestave, vodo- ali organotopnemu ekstraktu tal ali 
sevanju različnih oblik.  

Rastlinski biotesti za vrednotenje vpliva genotoksičnih dejavnikov so med drugim kometni 
test, test somatskih mutacij in test mikrojeder. Ti biotesti so v nadaljevanju podrobneje 
predstavljeni. 

1.2.2.1 Kometni test 

S kometnim testom ovrednotimo stopnjo poškodovanosti jedrne DNA, do katere pride, ko 
genotoksičnemu dejavniku izpostavimo celoten organizem, del organizma, posamezen 
organ ali tkivo, celice ali jedra (gl. tudi poglavje 2.2). Posamezne celice ali jedra vključimo 
v tanek sloj agaroze in izpostavimo električnemu toku (elektroforezi). Poškodovana jedrna 
DNA posamezne celice potuje proti anodi hitreje kot nepoškodovana jedrna DNA, zaradi 
česar jedrna DNA pridobi obliko kometa; nepoškodovana DNA je v glavi, poškodovana pa 
v repu kometa (slika 2). Komete opazujemo z epifluorescenčnim mikroskopom, sliko 
zajamemo z digitalno kamero in komete kvantitativno ovrednotimo s sistemom za 
računalniško analizo slike. Stopnjo poškodovanosti jedrne DNA v celicah lahko podamo z 
različnimi parametri (npr. odstotek DNA v repu kometa in repni moment). 
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Slika 2. Komet. Jedrna DNA potuje v smeri od katode (-) proti anodi (+); nepoškodovana DNA je v glavi, 
poškodovana pa v repu kometa. Komet je nastal iz jedrne DNA lista po 24-urni obdelavi rastlin krompirja z 
etilmetansulfonatom. 
Figure 2. A comet.  

 

Kometni test je občutljiva, hitra in poceni metoda za odkrivanje in kvantifikacijo stopnje 
poškodovanosti jedrne DNA. Z njim zaznamo poškodbe DNA, ki so posledica delovanja 
različnih genotoksičnih snovi iz okolja, staranja, rakastih tvorb in nekaterih drugih bolezni, 
ionizirajočega sevanja, neustrezne prehrane ipd. Kometni test se uporablja tudi za 
ugotavljanje učinkovitosti popravljanja poškodb jedrne DNA (Singh in sod., 1988). 
Prednost metode pred ostalimi testi genotoksičnosti (npr. test mikrojeder, test 
kromosomskih aberacij) je med drugim tudi v tem, da ne zahteva mitozno aktivnih celic. 

Kometni test sta prva opisala Ostling in Johanson (1984) in do danes lahko v literaturi 
zasledimo že številne prilagoditve prvotnega postopka, s katerimi lahko zaznavamo 
različne vrste poškodb DNA pri različnih vrstah organizmov in zaradi različnih 
genotoksičnih dejavnikov (Dhawan in sod., 2008). Pregled in primerjave med različnimi 
postopki so opisali Rojas in sod. (1999). Kometni test še ni standardiziran in ker ga je 
potrebno prilagoditi za vsako vrsto, skoraj vsak laboratorij uporablja malce drugačen 
protokol. Mnogi se trudijo, da bi poenotili postopek kometnega testa, da bi v različnih 
laboratorijih uporabljali enake parametre za vrednotenje poškodovanosti DNA, enake 
statistične metode za obdelavo rezultatov ipd. Le tako bo mogoče primerjati rezultate 
različnih laboratorijev in standardizirati metodo za rutinski biomonitoring (Burlinson in 
sod., 2007; Jha, 2008).  

Pri različnih modifikacijah kometnega testa uporabljamo – glede na pH − različne 
kombinacije raztopin za lizo celic in raztopin za elektroforezo. Prvotni postopek (Ostling 
in Johanson, 1984) je bil nevtralno-nevtralni in je omogočal odkrivanje dvojnih prelomov 

– + 

Glava               Rep         
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DNA. Mnoge spojine pa sprožijo od 5- do 2000-krat več enojnih kot dvojnih prelomov 
(cit. v Singh in sod., 1988).  

Enojni prelomi so posledica izrezovalnega popravljanja (izrez baze ali nukleotida), 
direktnega preloma verige zaradi interakcije DNA s kemijsko snovjo, vezave 
interkalacijskih snovi, alkalno labilnih mest, endonukleazne aktivnosti, sprostitve hidrolaze 
DNA iz lizosomov ipd. (Horváthová in sod., 1998). Detekcija enojnih prelomov je možna 
pri visokem pH, ki prekine parjenje baz, tako da se verigi DNA ločita. Alkalne razmere so 
v kometni test uvedli Singh in sod. (1988). Vpliv enojnih prelomov na stanje DNA pa je 
možen tudi pri nevtralnih razmerah. Enojni prelomi povzročijo, da superzvita struktura 
DNA preide v bolj sproščeno, kar lahko zaznamo s kometnim testom (McKelvey-Martin in 
sod., 1993). Alkalno labilna mesta so stabilna pri pH < 12,5 (cit. v Horváthová in sod., 
1998), zato lahko na osnovi pH raztopine za elektroforezo razlikujemo med alkalno 
labilnimi mesti (pH = 13) in enojnimi prelomi (pH = 12,1; Horváthová in sod., 1998).  

Pri alkalno-nevtralni različici kometnega testa izpostavimo celice, vklopljene v gel, 
alkalnim razmeram lize, elektroforeza pa teče pri nevtralnih razmerah. Ta različica 
omogoča detekcijo predvsem enojnih zlomov DNA, poleg tega zazna tudi nekaj alkalno 
labilnih mest, glede na pH alkalnega odvijanja DNA (Yendle in sod., 1997) in čas 
izpostavitve takim razmeram (Menke in sod., 2001). Menke in sod. (2001) sklepajo, da 
alkalno-nevtralni postopek zazna predvsem enojne prelome, nastale med popravljanjem, 
medtem ko je večina alkalno labilnih mest zaznavna le z alkalno-alkalnim postopkom.  

S kometnim testom lahko zaznamo oksidacijske poškodbe, če celicam po lizi dodamo 
encim, ki specifično zazna oksidirane pirimidine ali purine ter jih pretvori v enojne 
prelome (Anderson in Plewa, 1998; Collins in sod., 1995). S kometnim testom zaznamo 
tudi fragmente, nastale z endonukleazno aktivnostjo znotraj apoptoznih celic. Kovalentne 
povezave dveh celičnih makromolekul (DNA in protein, DNA in DNA) vodijo do nastanka 
navzkrižnih povezav. S kometnim testom v tem primeru zaznamo zmanjšano migracijo 
DNA (Singh, 2000). 

Paz-y-Miño in sod. (2002) so opazili visoko korelacijo med testom kromosomskih aberacij 
in kometnim testom, če so opazovali naslednje strukturne kromosomske aberacije: prelome 
kromatid in kromosomov, acentrične fragmente, dicentrične kromosome, krožne 
kromosome in kromosomske vrzeli. Slednje so pomembne, saj med procesom kometnega 
testa na stanjšanem delu kromatide hitro pride do prelomov. Vrzeli so v bistvu citogenetski 
izraz za odvite regije kromosomov, do katerih pride tudi z učinkovanjem genotoksičnih 
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dejavnikov. Koppen in Verschaeve sta že leta 1996 razpravljala o večji občutljivosti 
kometnega testa v primerjavi s testom kromosomskih aberacij in testom mikrojeder. 

Težavo pri uporabi rastlin za kometni test predstavlja predvsem celična stena. Sosednje 
celice so med seboj povezane s celično steno, kar otežuje izolacijo posameznih celic, 
celična stena pa tudi fizično onemogoča potovanje DNA med elektroforezo. Ker za 
kometni test potrebujemo suspenzijo celic, lahko iz rastline oziroma celične suspenzijske 
kulture izoliramo protoplaste (tj. rastlinske celice brez celične stene) ali celična jedra. 
Postopek protoplastiranja je precej dolgotrajen in predstavlja za celice stres, ki vodi do 
dodatnih poškodb DNA (Koppen in Angelis, 1998; Žnidar, 2003), zato se za kometni test 
na rastlinah večinoma uporabljajo izolirana jedra. Le-ta ponavadi izoliramo iz korenin 
in/ali listov rastline, ki smo jo predtem izpostavili testirani raztopini ali vzorcu tal. Čeprav 
so večinoma v neposrednem stiku z genotoksično snovjo le korenine, do poškodb DNA 
prihaja tudi v nadzemnih delih rastlin. Posebnost rastlinskih celic so tudi plastidi in 
predvsem avtofluorescenca klorofila (ki je v kloroplastih) lahko moti analizo slike z 
računalniškim programom (Koppen in Verschaeve, 1996). Kometni test so prvič 
preizkusili na rastlinskih celicah Koppen in sod. (1995).  

Poseben postopek kometnega testa je v Evropi od leta 2001 standardiziran kot hitra 
presejalna metoda za odkrivanje obsevane hrane (CEN, 2001), vendar pa v nekaterih 
primerih metoda ni uporabna (Khan in sod., 2002; Delincée in sod., 2003), zato je 
priporočeno vnaprejšnje testiranje vsakega novega tipa hrane pred analizo vzorcev 
(Delincée in sod., 2003). Z opazovanjem oblike kometov pod mikroskopom ugotavljamo, 
ali je bila hrana obdelana z obsevanjem in s kakšno dozo ionizirajočega sevanja. Tako 
lahko preverjamo, ali se proizvajalci držijo predpisanih pravil o obdelavi hrane ali ne; 
hrano obsevajo z namenom zmanjšati okužbe z mikroorganizmi in žuželkami (Delincée, 
2002). Od rastlinske hrane so s kometnim testom pregledovali predvsem razna semena in 
plodove (Cerda in sod., 1997; Delincée in sod., 2003; Villavicencio in sod., 2004; Marín-
Huachaca in sod., 2004; Khan in sod., 2005). 

1.2.2.2 Test somatskih mutacij na listih rastlin tobaka 

Za test somatskih mutacij uporabljamo dvojne heterozigote rastlin tobaka (Nicotiana 
tabacum L. var. xanthi n.c. (a1

+/a1a2
+/a2)). Za te rastline so značilni zelenkasto rumeni listi 

(zaradi zmanjšane vsebnosti klorofila) in povečana frekvenca spontanih in induciranih 
somatskih mutacij glede na druge možne genotipe na obeh lokusih (Dulieu, 1974; Dulieu, 
1975). Proučujemo mutacije na lokusih a1 in a2, pomembnih za diferenciacijo kloroplastov. 
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Somatske mutacije se izražajo na listih v obliki mutacijskih sektorjev. Ti so večinoma 
temno zeleni, lahko pa tudi rumeni in dvojni, tj. zeleno-rumeni (slika 3). Za nastanek 
mutacijskega sektorja je potrebno, da list raste, saj z delitvijo mutirane (revertirane) celice 
nastane klon celic, ki ga opazimo kot zeleno pego v palisadnem tkivu zelenkasto rumenega 
lista. Biotest je primeren za zaznavanje genotoksičnih učinkov zelo nizkih odmerkov 
ionizirajočega sevanja (Fabries in Delpoux, 1978) ali atmosferskih onesnažil, saj za 
posamezno rastlino lahko pregledamo ogromno število celic, 1000–2000 celic na mm2 lista 
(Chenon in sod., 2003). 

  

Slika 3. Somatske mutacije na listih rastlin tobaka. Na listih je mnogo zelenih in rumenih mutacijskih 
sektorjev (A). Puščica označuje dvojni mutacijski sektor (B). Rastline so bile za 24 ur izpostavljene 
etilmetansulfonatu, nato pa so en mesec (A) ali 1,5 meseca (B) rasle v Hoaglandovi raztopini. 
Figure 3. Somatic mutations on tobacco leaves. 

 

1.2.2.3 Test mikrojeder 

Test mikrojeder (angl.: micronucleus test) je citogenetski test, pri katerem pod 
mikroskopom opazujemo celice in iščemo prisotnost t. i. mikrojeder (slika 4). Frekvenco 
pojavljanja mikrojeder uporabimo za oceno stopnje genotoksičnosti proučevanega 
dejavnika, pri čemer večja frekvenca mikrojeder pomeni večjo genotoksičnost 
proučevanega dejavnika. 

A B 
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Slika 4. Celice koreninskega vršička čebule. Celične stene so obarvane modrozeleno, DNA pa vijolično. 
Mikrojedro je označeno s puščico. Rastline so bile za dve uri izpostavljene raztopini Cd in nato bile 42 ur v 
vodi (povzeto po Babič, 2008).  
Figure 4. Cells of onion root tip (adapted from Babič, 2008). 

 

Vzrok za poškodbe, ki vodijo v nastanek mikrojeder, so predvsem klastogeni in anevgeni 
dejavniki. Mikrojedra sestavljajo odlomljeni kromosomski ali kromatidni fragmenti 
oziroma celi kromosomi, ki se niso vključili v ostali jedrni kromatin (Majer in sod., 2003). 
Med telofazo jih ovije membrana, novonastala mikrojedra pa postanejo morfološko 
podobna interfaznim jedrom, a so precej manjša od jeder, zato ime mikrojedra (Fenech, 
2000). Za test mikrojeder so potrebne aktivno deleče se celice, obdelavi s toksičnim 
dejavnikom pa sledi čas za nastanek mikrojeder oziroma t. i. čas okrevanja (angl.: recovery 
time), čeprav dejansko pri tem sploh ne gre za okrevanje (Ma, 2006). Pri koreninskem 
vršičku čebule je test mikrojeder najbolj učinkovit, če proučujemo celice področja F1 
(interfazne ali profazne hčerinske celice) in ne meristemskih celic. Mikrojedra so namreč v 
tem področju najbolje izražena, zato je potrebno, da čas za nastanek mikrojeder vključuje 
dva mitozna cikla (Ma in sod., 1995). 

Test mikrojeder je v bistvu malce spremenjen test kromosomskih/kromatidnih aberacij. 
Večina aberacij (npr. delecije, nastanek krožnih in dicentričnih kromosomov) namreč vodi 
do nastanka mikrojeder. Z razvojem testa mikrojeder se test kromosomskih/kromatidnih 
aberacij, predvsem zaradi svoje kompleksne in dolgotrajne izvedbe, ne uporablja več tako 
pogosto. Če uporabljamo samo test mikrojeder, se moramo zavedati, da lahko spregledamo 
tiste kromosomske/kromatidne aberacije, ki ne vodijo do nastanka mikrojeder (Fenech, 
2000; NATO, 2004). 

50 µm 
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Za test mikrojeder so najbolj primerne vrste, ki imajo velike kromosome oziroma velika 
jedra. Ta pogoj izpolnjujejo mnoge rastlinske vrste; mikrojedra večinoma iščemo v 
koreninskih vršičkih boba in čebule ali v prašnicah tradeskancije (tetrade v 
mikrosporogenezi). Prednosti uporabe testa na tetradah v primerjavi s somatskimi celicami 
so v večji občutljivosti kromosomov med mejozo kot med mitozo, dobro znanem poteku in 
času trajanja mejoze ter sinhroniziranih celicah (cit. v Ma, 1983). 

Hkrati s testom mikrojeder običajno naredimo še test mitozne aktivnosti, pri katerem s 
štetjem celic ocenimo mitozni indeks, tj. delež celic, ki so v fazi mitoze. Mitozni indeks 
koreninskega vršička se zelo zmanjša, če so rastline izpostavljene nekaterim 
genotoksičnim snovem, npr. halogeniranim benzenom (Liu in sod., 2003), v tleh. Manjša 
pogostost celičnih delitev vodi do zmanjšane rasti koreninskega vršička, zato mnogi v 
raziskave toksičnosti vključijo tudi meritve dolžine in premera korenin. Če ugotovimo, da 
proučevani dejavnik povzroča mitozni zaostanek, moramo omogočiti daljši čas za nastanek 
mikrojeder (t. i. čas okrevanja). 

White in Claxton (2004) sta primerjala rezultate testa mikrojeder različnih študij, pri 
katerih so bile rastline izpostavljene genotoksičnim dejavnikom v tleh. Ugotovila sta, da je 
razpon stopnje poškodovanosti med kontrolnim in genotoksičnim okoljem premajhen 
(največji odziv je trikrat večji od kontrolnega), da bi med sabo lahko primerjali različne 
študije. Vsekakor pa je test primeren za razločevanje med testnimi in referenčnimi vzorci 
znotraj enega poskusa. Ista avtorja tudi ne podpirata uporabe testa za analizo ekstraktov tal 
ter trdita, da je občutljivost testa odvisna od časa izpostavitve rastlin genotoksičnemu 
dejavniku. 

1.2.3 Kovine in njihovi fitotoksični učinki 
Kovine v okolju so posledica raznovrstnih naravnih procesov in človekovih dejavnosti. V 
številnih anorganskih in organskih oblikah so vključene v biogeokemične cikle. 
Onesnaženost s kovinami je globalni problem, najpogostejša onesnaževala med kovinami 
pa so aluminij, antimon, arzen, kadmij, kobalt, baker, krom, železo, svinec, živo srebro, 
nikelj, selen, vanadij in cink (cit. v Panda in Panda, 2002). Od teh jih veliko sodi med t. i. 
težke kovine. Težke kovine so skupina kovin, ki imajo gostoto večjo od 5,0 g cm-3. Najbolj 
znane težke kovine so kadmij, krom, živo srebro, svinec, aluminij, srebro, cink in kositer 
(Sanità di Toppi in Gabbrielli, 1999). Nekateri znanstveniki si prizadevajo, da se termin 
težke kovine v zvezi z onesnaževanjem ne bi več uporabljal oziroma bi se nadomestil le z 
izrazom kovine. Ustreznost uporabe skupnega imena za več kovin hkrati je vprašljiva zato, 



Žnidar I. Vrednotenje genotoksičnosti kovin z rastlinskimi biotesti.  
   Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2008 12 

ker se težke kovine med sabo kemijsko razlikujejo in imajo na rastline zelo različne učinke 
(Hopkin, 1989; Baker in Proctor, 1990).  

Rastline privzemajo kovine preko korenin ali listov. Kovine se transportirajo po rastlini ali 
pa se kopičijo v določenih organih. Na rastiščih s povišano vsebnostjo kovin rastejo 
tolerantne rastline, ki se razlikujejo v sposobnosti privzema in kopičenja kovin. Na podlagi 
tega jih razvrščamo v tri skupine: izključevalske, indikatorske in akumulacijske rastline 
(Baker, 1981).   

Glede na razporeditev v rastlini delimo kovine v tri skupine. Kovine, ki se enakomerno 
razporedijo po celi rastlini, so cink, mangan in nikelj. Kovine baker, kadmij in kobalt so 
predvsem v koreninah, zmeren in včasih visok delež pa najdemo tudi v poganjkih. Kovine, 
ki jih najdemo predvsem v koreninah in zelo malo v poganjkih, pa so svinec, kositer, titan, 
srebro in krom (cit. v Adriano, 2001). Ta delitev se seveda lahko spremeni glede na 
specifično rastlinsko vrsto, lastnosti tal in druge okoljske dejavnike (Adriano, 2001).  

Fitotoksične učinke kovin lahko proučujemo na različnih nivojih, od fenotipskega in 
celičnega do biokemijskega in molekulskega, zato so rastline potencialno primerne za 
monitoring in vrednotenje okolja, onesnaženega s kovinami (cit. v Panda in Panda, 2002). 
Fitotoksičnost kovin svinca, kadmija in cinka pada v naslednjem zaporedju: Cd > Zn > Pb. 
Toksičnost je povezana s sorpcijskimi lastnostmi kovine; npr. Pb se močno veže na 
organske delce tal, zaradi česar se njegova biodostopnost močno zmanjša. Prav zaradi tega 
Pb ne bi smel predstavljati resne težave v poljedelstvu; do večje biodostopnosti pa lahko 
pride z zakisanjem tal, npr. zaradi emisij žveplovih oksidov. Bolj zaskrbljujoči so 
fitotoksični učinki Zn, Cd in niklja, ki se na onesnaženih območjih ponavadi pojavljajo 
skupaj s Pb (cit. v Adriano, 2001).  

Na s kovinami onesnaženih območjih, tudi v Dolini smrti na Koroškem (poglavje 1.2.3.4), 
se najpogosteje pojavljajo visoke vsebnosti kovin Pb, Cd in Zn, zaradi česar so te kovine 
predmet številnih raziskav, tudi naše, in so zato v nadaljevanju podrobneje predstavljene.  

1.2.3.1 Svinec Pb 

Zaradi številnih industrijskih dejavnosti so danes s svincem onesnažena mnoga območja, 
tako tla kot ozračje. Glavni vnos Pb v biogeokemični cikel predstavlja odlaganje Pb iz 
ozračja v tla (Adriano, 2001). V organskih tleh je Pb skoraj nemobilen in je zato dolgo 
prisoten v površinskih slojih tal. Na mobilnost in biodostopnost Pb v tleh vplivajo 
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predvsem pH, tekstura tal, delež organske snovi v tleh in kemijska vrsta, v kateri nastopa 
Pb (cit. v Adriano, 2001). 

Pb je nespecifičen toksin in inhibira številne encime, ki regulirajo normalne biološke 
funkcije organizma (Adriano, 2001). Močno se veže na različne molekule, npr. 
aminokisline, encime, DNA in RNA (Patra in sod., 2004). Uvrščen je tudi na listo možnih 
karcinogenov (cit. v Woźniak in Blasiak, 2003).  

Molekulski mehanizmi toksičnosti svinca še niso popolnoma razjasnjeni. Poskusi z 
živalskimi celicami kažejo, da svinčevi ioni verjetno tekmujejo z endogenimi kationi za 
vezavna mesta na proteinih. Zaradi teh substitucij lahko pride do sprememb v celičnem 
metabolizmu in posledično do spremenjene ekspresije genov. S poskusi na sesalskih 
celičnih kulturah so ugotovili, da Pb ni močan mutagen, čeprav inducira točkovne 
mutacije. Predvidevajo, da so glavna mesta za mutacije pari G-C, saj so bile na teh mestih 
substitucije bolj pogoste kot na mestih A-T. Pri višjih koncentracijah Pb je bil prevladujoči 
tip mutacij delecija. Verjetno genske mutacije sploh niso posledica direktne poškodbe 
DNA, ampak posrednih mehanizmov, kot je npr. inhibicija popravljanja DNA (cit. v 
Woźniak in Blasiak, 2003). Valverde in sod. (2001) so z brezceličnim kometnim testom 
pokazali, da svinčev acetat ne interagira direktno z DNA. Hartwig (1994) ugotavlja, da ima 
Pb kljub šibki mutagenosti močno izražene komutagene učinke, npr. v povezavi z UV-
sevanjem. Prelome DNA pa so v celični kulturi sesalskih celic povzročili le visoki odmerki 
Pb.  

Woźniak in Blasiak (2003) na podlagi poskusov s človeškimi limfociti predvidevata, da 
svinčev acetat pri višjih koncentracijah povzroča navzkrižne povezave DNA-DNA in/ali 
DNA-proteini, pri nižjih pa prelome DNA in/ali alkalno labilna mesta. Te poškodbe naj ne 
bi bile posledica delovanja ROS, morda pa so povezane s celično smrtjo ali inaktivacijo 
določenih proteinov, npr. popravljalnih encimov. Hkrati ugotavljata, da so ti rezultati v 
nasprotju z rezultati nekaterih drugih raziskav. Woźniak in Blasiak (2003) tudi 
predvidevata, da svinčev acetat povzroča oksidativne poškodbe posameznih baz DNA.  
Sklepata, da navzkrižne povezave DNA-proteini vodijo do kondenzacije kromatina ter 
strukturnih in funkcionalnih sprememb celičnega jedra. Hkrati tudi poročata, da Pb 
verjetno tekmuje s kalcijem za vezavo na proteine, s čimer pripomore k povečani apoptozi. 
Različni avtorji poročajo o oksidativnem stresu zaradi svinca, vendar mehanizmi še niso 
povsem pojasnjeni (Ercal in sod., 2001).  

Pb povzroča toksične učinke tudi pri rastlinah. Le-te ga privzemajo iz tal in preko listov. 
Pb vpliva na morfološke, fiziološke in biokemijske procese. Inhibira rast rastlin, 
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podaljševanje korenin, kalitev in razvoj semen, celično delitev, fotosintezo, transpiracijo, 
sintezo klorofila, razvoj etioplastov in kloroplastov (cit. v Rucińska in sod., 2004). Pb tudi 
povzroča zakasnitev kaljenja semen (Wierzbicka in Obidzińska, 1998) in spremenjene 
vsebnosti hormonov v kalečih semenih, npr. povečata se vsebnosti abscizinske kisline in 
zeatina ter zmanjša se vsebnost giberelinske kisline (Atıcı in sod., 2005). Fitotoksičnost Pb 
je odvisna od številnih lastnosti tal in lastnosti rastline (Adriano, 2001).  

Rastline, ki rastejo na tleh, onesnaženih s kovinami, so odporne na toksične učinke kovin 
zaradi lastnosti, ki so jih pridobile tekom evolucije. Kljub različnim mehanizmom, s 
katerimi rastline preprečujejo vstop kovin v organizem, se le-te do določene mere še vedno 
kopičijo znotraj rastlinskih tkiv. Pb, ki ga prevzamejo rastline, predvsem poljščine, tako 
lahko vstopi v prehranjevalno verigo. Privzem Pb iz tal je pasiven proces. Transport iz 
zunanjosti do centralnega koreninskega ksilema oziroma poganjka poteka po apoplastu in 
simplastu. Pb večinoma ostane v koreninah in le malo ga najdemo v nadzemnih poganjkih. 
Histokemijske analize so pokazale, da se Pb veže na koreninsko čepico in sluz, ki obdaja 
korenino. Vezan je na celične stene in skoraj ne prestopi koreninskega endoderma, kjer so 
kasparijeve proge glavna ovira pri prehodu Pb iz korenin v steblo (cit. v Adriano, 2001; cit. 
v Patra in sod., 2004). Tudi po izpostavitvi korenin čebule raztopini svinčevega nitrata so 
ugotovili, da je svinec vezan predvsem v celične stene in vakuole, in tako netoksičen za 
protoplaste (Antosiewicz in Wierzbicka, 1999; Wierzbicka, 1998). Tudi številne druge 
raziskave so pokazale, da se Pb večinoma kopiči v koreninah in se slabo transportira v 
druge rastlinske dele. Večina privzetega Pb torej ostane v koreninah. Vsebnost Pb v 
drevesnih vrstah pada v zaporedju korenine > listi > veje > deblo (cit. v Adriano, 2001). 
Kompartmentizacija in sekvestracija sta pomembna mehanizma, s katerima rastline 
detoksificirajo kovine, pri čemer imajo pomembno vlogo fitokelatini. Ti proteini se 
pospešeno sintetizirajo, ko rastlina pride v stik s kovino. 

O vplivu svinčevega nitrata na celično delitev v koreninskem vršičku male vodne leče 
poročata Samardakiewicz in Wozny (2005). Opažena je bila zmanjšana mitozna aktivnost, 
hkrati pa je prišlo tudi do različnih kromosomskih aberacij, mikrojeder in kondenziranega 
kromatina. Napake pri delitvah celic razlagajo z vplivom svinca na organizacijo 
mikrotubulov. 

Patra in sod. (2004) so zbrali podatke o genotoksičnih učinkih različnih anorganskih 
svinčevih soli. V poskusih so bile uporabljene številne rastlinske vrste; najpogosteje je bila 
uporabljena čebula. Učinki Pb vključujejo številne c-mitoze, močno inhibicijo rasti korenin 
ter zmanjšano mitozno aktivnost. Motnje pri nastanku delitvenega vretena so vodile do 
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poliploidije. Opaženi so bili tudi kromosomske aberacije (anafazni mostički, kromosomski 
fragmenti), mikrojedra, lepljivost kromosomov, nepravilno oblikovana jedra in jedra z 
razgrajeno vsebino. Eun in sod. (2000) so ugotovili, da Pb vpliva na organizacijo 
mikrotubulov, kar naj bi bilo odgovorno za mnoge prej naštete toksične učinke. 
Mikrotubuli koreninskega meristema koruze so bili različno občutljivi na Pb, odvisno od 
regije v meristemu in od stopnje celičnega cikla. Wierzbicka (1999) opozarja, da do 
toksičnih učinkov Pb pride le na začetku in da se kasneje – med samo obdelavo rastline s 
Pb – odpornost povečuje, simptomi toksičnosti pa izginejo. Ugotovili so tudi, da so rastline 
čebule, pridobljene iz semen, bolj občutljive na Pb kot rastline, zrasle iz čebule. Pojav t. i. 
inducibilne tolerance vodi do prilagoditve rastlinskih populacij na toksično kovino v tleh 
(Baker, 1987).  

Rucińska in sod. (2004) so s kometnim testom spremljali poškodbe DNA v koreninah 
volčjega boba (Lupinus luteus L.), izpostavljenega svinčevemu nitratu. Ugotovili so, da pri 
0,45 mM Pb pride do poškodb DNA, zaznavnih s kometnim testom, pri 1,06 mM Pb pa se 
potovanje DNA v električnem polju med elektroforezo upočasni.  

1.2.3.2 Kadmij Cd 

Glavna vira onesnaženja s kadmijem sta industrija in gnojenje tal. Cd se pogosto uporablja 
v avtomobilski industriji, za zaščito železa in jekla pred rjavenjem, pojavlja se tudi v 
barvilih, plastiki, baterijah in fungicidih. Cd je stranski produkt cinkove industrije in 
talilnic. Vir onesnaževanja zraka – in posledično tal – s Cd so talilnice, zažigalnice plastike 
in kadmijevih barvil, fosilna goriva, jeklarne in metalurgija (Adriano, 2001). 

Na podlagi številnih raziskav predvidevajo, da je Cd, ki je vir antropogenih oziroma 
metalurških dejavnosti, npr. rudarstva in taljenja, bolj biodostopen kot Cd iz tal, kjer teh 
dejavnosti ni. Z večanjem onesnaženosti tal so opazili večanje deleža Cd v labilnih 
frakcijah (cit. v Adriano, 2001). Na mobilnost in biodostopnost Cd v tleh vplivajo 
predvsem pH, tekstura tal, delež organske snovi, koncentracija Cd, kemijska vrsta, v kateri 
nastopa Cd, ter delež cinka in soli v tleh. Kljub visoki biodostopnosti kadmija rastline 
privzamejo le majhen delež Cd iz tal. Privzeti Cd se večinoma razporedi po celotni rastlini 
in v določenem razponu naraščanje koncentracije v mediju vodi do linearnega naraščanja 
koncentracije v rastlinskem tkivu (Adriano, 2001). Poznamo pa tudi rastline, ki kopičijo 
kadmij v svojih tkivih (cit. v Adriano, 2001). Na razporeditev Cd med koreninami in 
poganjkom vplivajo vrsta rastline, vrsta medija, v katerem je rastlina, in čas obdelave v 
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tem mediju. Na razporeditev vplivajo tudi okoljski dejavniki, kot so koncentracija Cd v 
mediju, temperatura in intenziteta svetlobe.  

Kadmij je fitotoksičen v zelo majhnih koncentracijah (Schilling, 2004), precej manjših kot 
ostale kovine, npr. Zn, Pb in Cu. Njegova toksičnost je odvisna od rastlinske vrste, sorte in 
koncentracije Cd v mediju, v katerem je rastlina (Lagriffoul in sod., 1998). Natančni 
mehanizmi delovanja Cd še niso povsem pojasnjeni. Cd inhibira rast rastlin in v nekaterih 
primerih povzroči tudi odmrtje rastline. Vse to je verjetno posledica zmanjšane stopnje 
fotosinteze oziroma negativnih učinkov Cd na strukturo in replikacijo kloroplastov, 
delovanje fotosistema I in II, fotosintezno elektronsko transportno verigo in celično delitev 
(cit. v Lin in sod., 2007; Baryla in sod., 2001). Drugi učinki Cd so še upočasnjena rast 
korenin, poškodbe notranjih in zunanjih struktur korenine, zmanjšana vodna prevodnost 
korenin, spremembe v absorpciji in translokaciji mineralnih snovi, kar vodi do 
neravnovesja v deležu le-teh, zmanjšana vsebnost fotosinteznih pigmentov (klorofila in 
karotenoidov), spremembe fotosintezne encimske aktivnosti, zmanjšana gostota listnih rež, 
zmanjšano odpiranje listnih rež in s tem zmanjšana transpiracija (cit. v Adriano, 2001; 
Lagriffoul in sod., 1998; Baryla in sod., 2001). Posledica Cd so tudi spremenjena sinteza 
RNA, spremembe kromatina, inhibirana ribonukleazna aktivnost, zmanjšana absorpcija 
nitrata in njegov transport v poganjek, inhibicija železove reduktaze, kar vodi do 
pomanjkanja železa, in zmanjšana aktivnost membranske ATPaze (cit. v Sanità di Toppi in 
Gabbrielli, 1999). Večina podatkov o toksičnosti Cd se nanaša na rezultate poskusov v 
laboratorijskih in kontroliranih razmerah. O učinkih kroničnega kadmijevega stresa, ki bi 
bili primerljivi z dejanskim stanjem v naravnem (onesnaženem) okolju, pa je znano zelo 
malo (Sanità di Toppi in Gabbrielli, 1999). 

Koncentracije Cd v tleh, ki povzročajo toksične učinke pri drevesih, so precej višje od 
tistih, ki so fitotoksične za zelnate rastline. Drevesa, izpostavljena Cd, imajo slabo razvite 
stranske korenine oziroma bolj kompakten koreninski sistem, klorotične in uvele liste. Cd 
tudi povzroča prezgodnje odpadanje listov. Spremembe v ksilemskih elementih vodijo do 
zmanjšane prevodnosti stebla in posledično do zmanjšane rasti ali celo pritlikavosti 
rastline. Zmanjša se tudi transpiracija (cit. v Adriano, 2001; Druškovič, 1984).  

Cd ima tudi koristne učinke, in sicer pri interakcijah gostitelj-patogen. Ob prisotnosti Cd so 
opazili inhibiran razvoj krompirjeve plesni Phytophtora infestans na listih in gomoljih 
krompirja (Solanum tuberosum L.). V tobaku pa je Cd sprožil sintezo proteinov, ki zavirajo 
širjenje virusa TVCV (cit. v Sanità di Toppi in Gabbrielli, 1999). 
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Kopičenje Cd v rastlinskem tkivu ni odvisno samo od rastlinske vrste, temveč tudi od 
sorte, kar je posebej pomembno v poljedelstvu. Z izbiro ustrezne sorte lahko vplivamo na 
vsebnost Cd v pridelkih, npr. v gomoljih krompirja in zrnih pšenice (cit. v Adriano, 2001). 
Razlike med sortami so tudi v kopičenju Cd v posameznih delih rastlin. Večinoma pa 
koncentracija Cd pada v naslednjem vrstnem redu: korenine >> spodnji del stebla >> 
poganjek (steblo > listi) > plodovi, semena (Adriano, 2001). 

Kadmij je karcinogen za sesalske celice (Waalkes, 2003). Inducira nastanek prelomov 
verige DNA, navzkrižnih povezav DNA-proteini in kromosomskih aberacij v sesalskih 
celicah, njegova mutagenost pa je šibka (cit. v Hartwig, 1994; Misra in sod., 1998). 
Natančni molekulski mehanizmi njegovega delovanja še niso pojasnjeni, verjetno pa je za 
genotoksičnost in karcinogenost Cd odločilnih več mehanizmov. Možna je tako 
neposredna kot posredna interakcija Cd z DNA. Hossain in Huq (2002b) sta raziskovala 
neposredne kemijske interakcije ionov Cd in nukleotidnih baz oziroma nukleotidov. 
Mutagene učinke Cd razlagata kot posledico kovalentne vezave Cd na adenin in gvanin. 
Cd tudi inhibira popravljalne mehanizme in tekmuje s Zn za vezavna mesta v nekaterih 
proteinih, ki se vežejo na DNA (cit. v Hossain in Huq, 2002a). S kometnim testom so 
Valverde in sod. (2000) dokazali poškodovanost DNA v različnih organih miši, ki so 
vdihavale Cd. Številne raziskave z živalskimi celicami nakazujejo, da je mehanizem 
toksičnosti kadmija povezan z oksidativnim stresom. Pri tem naj bi Cd pospešil nastajanje 
superoksidnih radikalov in peroksidacijo lipidov ali pa upočasnil nastajanje (ne)encimskih 
antioksidantov. ROS, npr. superoksidni anion, vodikov peroksid, hidroksilni radikal in 
singletni kisik, reagirajo z različnimi celičnimi deli, npr. DNA, proteini in lipidi, in jih tako 
poškodujejo (cit. v Lin in sod., 2007; Ercal in sod., 2001; Valverde in sod., 2001).  

Na toksičnost Cd preko oksidativnega stresa oziroma lipidne peroksidacije kažejo tudi 
rezultati raziskav z rastlinami. V različnih rastlinskih tkivih so namreč  opazili kopičenje 
lipidnih peroksidaz in ROS ter zmanjšano aktivnost katalaze in superoksidne dismutaze v 
prisotnosti Cd (cit. v Lin in sod., 2007; Ünyayar in sod., 2006). Lagriffoul in sod. (1998) so 
z  meritvijo encimske aktivnosti ovrednotili fitotoksičnost Cd za kalice koruze. V listih so 
opazili povečano peroksidazno aktivnost in zmanjšano aktivnost dveh dehidrogenaz in 
malatnega encima. Pri tem poudarjajo, da prikazana fiziološka reakcija ni specifična za Cd, 
ampak gre za t. i. splošni stres, pri katerem nastajajo vodikov peroksid in/ali organski 
peroksidi, zaradi le-teh pa pride do povečane aktivnosti peroksidaz, superoksidne 
dismutaze in katalaz. Nasprotno pa Baryla in sod. (2001) niso zaznali lipidne peroksidacije 
v repni ogrščici (Brassica napus L.), ki je rasla v tleh, onesnaženih s Cd. 
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Glavni obrambni mehanizmi, s katerimi se rastlina odzove na prisotnost kadmija, so 
sekvestracija in kompartmentizacija Cd s pomočjo fitokelatinov, imobilizacija Cd s 
pomočjo celične stene in ekstracelularnih ogljikovih hidratov, aktivna ekskrecija Cd iz 
korenin, sinteza stresnih proteinov in etilena. Gre za kompleksen obrambni proces rastline 
(Sanità di Toppi in Gabbrielli, 1999).  

Zhang in Yang (1994) sta proučevala toksične učinke Cd na celično delitev in morfologijo 
kromosomov v koreninah kalic ječmena (Hordeum vulgare L.). Ugotovila sta, da se z 
naraščajočo koncentracijo Cd (4,5-180 µM) in večjim časom obdelave (24-72 ur) 
zmanjšata stopnja rasti korenin in mitozni indeks. Hkrati so se pojavile številne 
kromosomske aberacije, npr. anafazni mostički, lepljivi kromosomi, kromosomski 
fragmenti in mikrojedra. Ünyayar in sod. (2006) so ugotovili, da 1-200 µM Cd v 48 urah 
povzroči povečano, vendar ne koncentracijsko odvisno, frekvenco mikrojeder v 
koreninskih vršičkih česna (Allium sativum L.) in boba, hkrati pa tudi mitozni zaostanek. 
Fusconi in sod. (2006) so proučevali vpliv Cd na rast korenin in mitozno aktivnost korenin 
graha (Pisum sativum L.). Z naraščajočo koncentracijo Cd so bile korenine po 24- ali 48-
urni obdelavi vedno bolj kratke. Koncentracije 0,25-1 µM Cd niso vplivale na mitozno 
aktivnost, so pa povzročile nastanek kromosomskih aberacij, pri 2,5-25 µM Cd je bila rast 
korenin upočasnjena, pri 250 µM Cd pa popolnoma ustavljena. 

Behboodi in Samadi (2004) sta pokazala, da tridnevna obdelava koreninskih vršičkov 
čebule s 25-50 µM Cd sproži programirano celično smrt, ki se kaže kot kondenzacija 
kromatina, fragmentacija DNA in nastanek apoptotskih telesc, večje koncentracije Cd pa 
povzročijo nekrozo celic. Tudi Fojtová in Kovařík (2000) na podlagi poskusov s celično 
kulturo tobaka sklepata, da so genotoksični učinki Cd povezani z apoptoznimi 
spremembami, kot so dvojni prelomi DNA. 

Koppen in Verschaeve (1996) sta prva ovrednotila učinke Cd z rastlinskim kometnim 
testom. Kalice boba sta za dve uri izpostavila kadmijevemu kloridu in nato iz korenin 
izolirala jedra za kometni test. Ta je pokazal, da sta koncentraciji 0,01 µM in 1 µM Cd 
povzročili statistično značilno povečano stopnjo poškodovanosti DNA v koreninah, 
medtem ko le-te pri najvišji koncentraciji (1 mM) ni bilo. Kot možno razlago za slednje 
avtorja navajata lepljivost kromosomov in nastanek kromosomskih mostičkov pri visokih 
koncentracijah Cd.  

Gichner in sod. (2004) so poleg celičnega naredili še brezcelični kometni test. Po dveurni 
obdelavi z 0-1,6 mM Cd so s celičnim kometnim testom opazili koncentracijsko odvisno 
povečanje stopnje poškodovanosti jedrne DNA v koreninah rastlin tobaka, medtem ko je 
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bila pri brezceličnem kometnem testu stopnja poškodovanosti DNA minimalna. S poskusi 
na transgenem tobaku, ki je imel zmanjšano katalazno aktivnost, so pokazali pomen 
katalaze na zmanjšanje genotoksičnih učinkov Cd; stopnja poškodovanosti DNA v 
koreninah transgenih rastlin je bila namreč večja kot v koreninah rastlin divjega tipa, z 
brezceličnim kometnim testom pa tudi pri transgenem tobaku niso zaznali povečane 
stopnje poškodovanosti. Ti rezultati kažejo, da se poškodbe DNA pojavijo le v prisotnosti 
citosola oziroma metabolnega aparata; genotoksičnost Cd je verjetno posredna in ne 
posledica direktne interakcije Cd z DNA. Po 24-urni obdelavi z 0-0,1 mM Cd in 72-urni 
obdelavi z 0-0,02 mM Cd so opazili od koncentracije odvisno povečanje stopnje 
poškodovanosti DNA v koreninah. V listih rastlin tobaka Cd ni povzročil niti poškodb 
DNA niti somatskih mutacij in homolognih rekombinacij. Možno je, da je to povezano z 
večjo vsebnostjo Cd v  koreninah kot v poganjku; v koreninah so namreč izmerili 50-krat 
več Cd kot v poganjku. Kot drugi možni razlog za manjšo stopnjo poškodovanosti DNA v 
listih pa navajajo boljši antioksidantni obrambni sistem v listih tobaka. 

Lin in sod. (2005) so kalice čebule za dve uri izpostavili 0,22 µM in 0,88 µM Cd in s 
kometnim testom zaznali koncentracijsko odvisno povečanje stopnje poškodovanosti DNA 
v koreninah. Cd so dodali tudi zemlji, pri čemer je bila stopnja poškodovanosti manjša kot 
v poskusu z vodno raztopino Cd. Slednje razlagajo z nedostopnostjo Cd, ki je vezan na 
organsko snov v zemlji. 

Vajpayee in sod. (2006) so z brezceličnim kometnim testom pokazali genotoksičnost 0,01-
200 µM Cd za liste rastline Bacopa monnieri L. po dveurni obdelavi. S celičnim kometnim 
testom pa so pokazali na koncentracijsko in časovno odvisno povečanje stopnje 
poškodovanosti v listih in koreninah po 2-, 4-, in 18-urni obdelavi z 0,01-500 µM Cd, pri 
čemer je bila stopnja poškodovanosti DNA v koreninah večja kot v listih. Statistično 
značilno povečanje stopnje poškodovanosti DNA v listih je bilo npr. po dveh urah pri 200-
500 µM Cd, v koreninah pa pri 100-500 µM Cd. Ugotovili so, da so izolirana jedra, 
uporabljena v brezceličnem kometnem testu, bolj občutljiva na Cd kot intaktna jedra, 
uporabljena v celičnem kometnem testu. 

Lin in sod. (2007) so kalice boba za štiri dni izpostavili 22 in 44 µM CdCl2. Opazili so, da 
je Cd inhibiral rast korenin, ne pa rast poganjka. Cd po štirih dneh izpostavitve ni vplival 
na spremembo koncentracije klorofila v listih boba, je pa vplival na povečanje lipidne 
peroksidacije. S histokemijskim barvanjem so pokazali na povečanje koncentracije 
vodikovega peroksida v koreninah rastlin, ki so bile izpostavljene Cd. Prav tako so opazili 
povečano aktivnost superoksidne dismutaze in zmanjšano katalazno in peroksidazno 
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aktivnost. Hkrati so naredili tudi kometni test. Predvidevajo, da obstaja povezava med 
oksidativnim stresom, povzročenim zaradi Cd, in poškodovanostjo DNA; kopičenje ROS v 
listnem tkivu naj bi sprožilo nastanek poškodb DNA. 

1.2.3.3 Cink Zn 

Cink je esencialen mikroelement. Rastline potrebujejo cinkov ion Zn2+ za normalno 
delovanje številnih encimov in pri nekaterih vrstah tudi za biosintezo klorofila. Zn 
stabilizira ribosome in koreninsko plazmalemo, katalizira proces oksidacije, pomemben je 
tudi pri sintezi proteinov in indolocetne kisline ter pri pretvorbi ogljikovih hidratov (cit. v 
Adriano, 2001). Pomanjkanje cinka vodi do zmanjšane rasti internodijev, zaradi česar dobi 
rastlina rozetasto obliko. Ostali simptomi so majhni listi z nagubanimi robovi. Simptomi so 
morda posledica premajhne sinteze avksinov. Pri nekaterih rastlinskih vrstah starejši listi 
lahko postanejo klorotični in nekrotični (Taiz in Zeiger, 2006).  

Rastlinam dostopen Zn je v obliki kationa Zn2+, vodotopen in z elektrostatičnimi vezmi 
adsorbiran na izmenjevalna, negativno nabita mesta (an)organskih koloidov v tleh. Delež 
vodotopnega cinka v tleh je običajno zanemarljiv. Na biodostopnost cinka vplivajo številni 
dejavniki, zato ni nujno, da imajo tla z visokim celokupnim deležem cinka tudi visok delež 
biodostopnega cinka. Za merjenje stopnje biodostopnosti ne obstaja neko univerzalno 
ekstrakcijsko sredstvo, temveč je teh zelo veliko (npr. raztopine soli, kisline in baze). 
Dejavniki, ki vplivajo na biodostopnost cinka, so predvsem lastnosti tal in rastlin. Nad pH 
= 7,0 se biodostopnost precej zmanjša, zaradi česar je pomanjkanje cinka običajno 
povezano z bazičnimi tlemi. Prav tako se dostopnost Zn zmanjša v organskih tleh, saj 
nastajajo netopni cinkovo-organski kompleksi. Od rastlinskih dejavnikov sta pomembna 
tako sorta kot vrsta rastline (Adriano, 2001). Ugotovili so, da so različne rastlinske vrste 
različno občutljive na pomanjkanje Zn (cit. v Adriano, 2001). Med drugimi na 
pomanjkanje cinka občutljivimi poljščinami je omenjen tudi krompir, rastlina, ki smo jo 
uporabili v naših poskusih s cinkom. 

Običajno se Zn kot onesnaževalo pojavlja tam, kjer je okolje onesnaženo s Cd in Pb. Cd, 
Zn in delno tudi Pb se skupaj pojavljajo v odplakah in izpušnih plinih talilnic, ki so 
največji vir onesnaževanja s Zn. Iz talilnic cinka se v obliki emisij na en kilogram Cd 
sprosti v okolje 50-100 kg Zn. Izpušni plini talilnic vsebujejo številne nevarne kovine in 
druge snovi, ki se odlagajo v okolje tudi do več 10 km okrog dimnika. Odmrtje gozda v 
okolici talilnic je predvsem posledica emisij žveplovega dioksida, kovine pa povzročijo 
dodatne toksične učinke, kot so kloroza in gubanje listov, nekroza listnih robov in venenje. 
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Visoke koncentracije Zn inhibirajo rast korenin mladih dreves in tako onemogočajo 
regeneracijo gozda, kar posledično vodi do erozije tal. Kovine v tleh zmanjšajo 
raznovrstnost in gostoto talne mikrofavne in s tem razgradnjo rastlinskih ostankov (cit. v 
Adriano, 2001). 

Zaradi biogeokemičnih podobnosti Zn in Cd včasih prihaja do antagonistične reakcije med 
tema dvema elementoma. Ugotovili so, da dodatek Zn tlem, v katerih rastejo poljščine, 
izboljša kakovost hrane, npr. zmanjša se vsebnost Cd v gomoljih krompirja (cit. v Adriano, 
2001). Do fitotoksičnosti Zn običajno pride v kislih tleh, v takih razmerah pa se tudi 
poveča privzem Mn v rastlinsko tkivo in k toksičnim učinkom tako prispevata obe kovini. 
Ob prisotnosti velikih količin Zn se zmanjša količina Fe v rastlinskem tkivu, kar lahko 
vodi do nastanka t. i. kloroze zaradi pomanjkanja železa (Chaney, 1993). Fitotoksični 
simpotomi Zn so zato podobni simptomom kloroze zaradi pomanjkanja železa (Adriano, 
2001). 

Povečane koncentracije Zn povzročijo zakasnitev kaljenja semen in spremenjene vsebnosti 
hormonov v kalečih semenih, npr. zmanjšajo se vsebnosti zeatina, zeatin ribozida in 
giberelinske kisline, vsebnost abscizinske kisline pa se poveča (Atıcı in sod., 2005). Visoke 
koncentracije Zn inhibirajo rast korenin, upočasnijo celične delitve v koreninskih vršičkih, 
zaradi česar se zmanjša mitozni indeks. Kot posledice delovanja Zn na delitveno vreteno so 
v delečih se celicah opazili številne mitozne nepravilnosti, npr. c-metafaze, zastajajoče 
kromosome ter multipolarne anafaze in telofaze. Zn tudi povzroča vakuolizirana jedra, 
lepljive kromosome, kromosomske mostičke in prelome kromosomov. Slednje kaže na 
klastogene lastnosti cinkovih ionov (El-Ghamery in sod., 2003; Borboa in De la Torre, 
1996). 

Genotoksičnost Zn so preizkušali z različnimi živalskimi in bakterijskimi biotesti, pri 
čemer  je bila v nekaterih primerih pokazana mutagenost Zn, v drugih pa ne (cit. v Rojas in 
sod., 1999). Raziskave nastanka kompleksov DNA-Zn2+ so pokazale, da se Zn veže tako 
na fosfodiestrske centre kot na dušikov atom v nukleobazah DNA (Garban, 2004).    

1.2.3.4 S kovinami onesnažena tla v Dolini smrti  

Eno najbolj s kovinami onesnaženih območij v Sloveniji je Dolina smrti nad Žerjavom v 
Mežiški dolini (Koroška). V rudarskem naselju Žerjav so na koncu 19. stoletja začeli z 
gradnjo številnih industrijskih objektov in naprav, s čimer se je začela intenzivna 
metalurška dejavnost. Primarna ruda, iz katere so predelovali svinec, je bil svinčev sulfid. 
Onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom, ogljikovim monoksidom, ogljikovim 
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dioksidom, dušikovimi oksidi in s prašnimi delci, ki so vsebovali Pb, Cd, Zn in As, je bila 
velika že v prvih desetletjih delovanja topilnice svinca in bila največja v 70. letih 20. 
stoletja, ko je bila proizvodnja svinca na vrhuncu. Strupeni izpušni plini so že v 50. letih 
popolnoma opustošili gozdno vegetacijo v okolici dimnikov topilnice in zmanjšali vrstno 
pestrost rastlin, erozija pa je zemljišče ogolila do golih skal (Druškovič, 1985). Te 
spremembe se odražajo tudi v uradnem geografskem imenu prizadetega območja – Dolina 
smrti. Emisije so se močno zmanjšale v 90. letih 20. stoletja, ko so zaprli okoliške rudnike 
in topilnico svinca spremenili v predelovalnico akumulatorjev in drugih izdelkov, ki 
vsebuje svinec (cit. v Vidic, 2003). V obdobju 1981-2001 se je v Dolini smrti povečala 
rastlinska biodiverziteta, vendar je bila vegetacija še vedno zelo spremenjena glede na 
stanje z začetka 20. stoletja in glede na referenčno vzorčno ploskev (Vidic, 2003). Vidic in 
sod. (2006) so opazili negativno korelacijo med koncentracijo kovin v tleh in različnimi 
parametri rastlinske biodiverzitete, zaradi česar sklepajo, da je visoka koncentracija kovin 
Pb, Cd in Zn v tleh limitirajoči dejavnik za spontano obnovo naravne vegetacije. Na tleh, 
onesnaženih z visokimi koncentracijami Pb, Cd in Zn, so namreč rasle predvsem rastline z 
majhnimi jedrnimi genomi (Vidic, 2003). 

V naših poskusih smo z rastlinskim kometnim testom ovrednotili genotoksičnost dveh 
vzorcev tal, odvzetih na močno onesnaženih tleh osrednjega grebena Doline smrti 
(poglavje 2.2.1.5). 

1.2.4 Poskusne rastlinske vrste: krompir, tobak in 
čebula 

Krompir (Solanum tuberosum L.) in tobak (Nicotiana tabacum L.) uvrščamo med 
razhudnikovke (Solanaceae), ki so ena za človeka najpomembnejših družin (zelenjava, 
okrasne in zdravilne rastline). Krompir je pomembna prehrambena vrsta, tobak pa je po 
vsem svetu razširjeno nasladilo. Krompir je doma v Peruju, Čilu in Boliviji, tobak v 
tropskih predelih, oba pa sta kultivirana po vsem svetu; edinole v hladnih predelih ni 
tobaka (Petauer, 1993).  

Poznamo več sort krompirja. Za vsako sorto so opisane fenotipske in rastne značilnosti 
rastline, posebno njenih gomoljev, prehranske lastnosti in podatki o odpornosti rastlin na 
različne stresne dejavnike (The European Cultivated Potato Database, 2008). Med srednje 
pozne sorte (tj. uvrstitev glede na rastno dobo) sodita med drugim tudi nizozemska sorta 
‘Desirée’ in srbska sorta ‘Korela’. Sorta ‘Desirée’ je bila priznana leta 1962 in je cenjena 
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predvsem za pridelovanje jedilnega krompirja, uporabljajo pa jo tudi za industrijsko 
predelavo v čips (Kus, 1987: 192). Sorta ‘Korela’ je bila priznana leta 1992 (The European 
Cultivated Potato Database, 2008).  

Tobak je znana poskusna rastlina. Na rastlinah in celicah tobaka so bile narejene številne 
raziskave v genetiki, citologiji in biotehnologiji. Heterozigoti tobaka a1

+/a1a2
+/a2 (Dulieu, 

1974; Dulieu, 1975) so zelo primerne testne rastline, saj jih lahko hkrati uporabljamo za 
več biotestov. Tudi v naši raziskavi smo za poskuse s svincem iste rastline uporabili za 
kometni test in za test somatskih mutacij (poglavje 1.2.2.2). 

Čebula (Allium cepa L.) je doma v Afganistanu, Turkmenistanu in Iranu, a kultivirana po 
vsem svetu. Je gospodarsko zelo pomembna vrtnina (Petauer, 1993). Zaradi nezahtevnosti 
pri vzgoji in uporabi ter zaradi velikih celic, velikega jedrnega genoma in kromosomov se 
pogosto uporablja za pripravo mikroskopskih preparatov v izobraževalne in raziskovalne 
namene v celični biologiji in citogenetiki.  

Vsebnost DNA v jedrnem genomu je običajno konstantna in zato značilna za posamezno 
vrsto. Dejansko pa veliko tkiv vsebuje tudi določen delež poliploidnih celic. Nekateri 
primeri kažejo tudi na intraspecifično variabilnost v količini DNA jedrnega genoma 
(Bennett in Smith, 1976; Bennett in Leitch, 2004). Pri ocenjevanju velikosti genoma 
pogosto prihaja do razlik med meritvami v različnih laboratorijih. Vzrok za to so različne 
metode (različne standardne vrste, metode barvanja ipd.), predvsem pa metodološke 
napake. Do sedaj objavljene 2C-vrednosti za krompir so: 1,76 pg in 1,80 pg za diploidne 
(24 kromosomov) ter 3,20 pg, 3,30 pg, 3,50 pg, 3,50 pg, 3,60 pg, 3,60 pg, 3,70 pg, 3,86 pg 
in 4,20 pg za tetraploidne (48 kromosomov) celice. Do sedaj objavljene 2C-vrednosti za 
tobak so: 6,60 pg, 7,76 pg, 8,70 pg, 8,76 pg, 9,00 pg, 9,10 pg, 9,66 pg, 9,66 pg, 11,70 pg in 
15,40 pg, vse za tetraploidne (48 kromosomov) celice. Do sedaj objavljene 2C-vrednosti za 
čebulo so: 28,74 pg, 29,90 pg, 32,70 pg, 32,70 pg, 33,50 pg, 33,50 pg, 33,62 pg, 33,76 pg, 
34,76 pg in 34,80 pg, vse za diploidne (16 kromosomov) celice (Bennett in Leitch, 2004). 
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1.3 Namen dela  
Kometni test kot metoda za vrednotenje genotoksičnosti je bil doslej preizkušen na 
majhnem številu rastlinskih vrst. Da bi razširili nabor testnih vrst, smo postopek 
kometnega testa prilagodili za rastline krompirja in preizkusili njegovo zanesljivost in 
uporabnost. 

Na osnovi znanih podatkov o toksičnih učinkih kovin na različne organizme smo 
predvidevali, da kovine povzročajo tudi poškodbe DNA v celicah listov in korenin. Da bi 
preverili to hipotezo, smo rastline krompirja in tobaka izpostavili raztopinam različnih 
koncentracij svinca, kadmija in cinka ter s kometnim testom ovrednotili stopnjo 
poškodovanosti jedrne DNA. Pričakovali smo, da bodo toksični učinki naraščali z 
večanjem koncentracije kovin in z daljšanjem časa izpostavljenosti rastlin kovinam. 

Dolina smrti na Koroškem je primer s kovinami močno onesnaženega območja, na katerem 
je ekosistem zelo prizadet. Da bi raziskali, ali so tamkajšnja tla genotoksična za rastline, 
smo s kometnim testom ovrednotili učinke vodnih ekstraktov teh tal. 

Da bi raziskali možno vlogo citoplazme pri genotoksičnem delovanju kovin, smo 
primerjali učinke kovin pri brezceličnem in celičnem kometnem testu. 

Da bi preverili, ali so rezultati različnih biotestov med seboj primerljivi, smo poleg 
kometnega testa uporabili še test somatskih mutacij na tobaku in test mikrojeder na čebuli. 

Predvidevali smo, da na velikost genotoksičnih učinkov kovin na rastline vplivata tako 
koncentracija kovin v okolju kot tudi koncentracija kovin, privzetih v rastlino. Da bi 
preverili to hipotezo, smo raziskali, ali obstaja korelacija med vsebnostjo kovin v okolju, 
vsebnostjo kovin v rastlinskem tkivu in rezultati biotestov. 
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2 MATERIAL IN METODE 

2.1 Rastlinski material 
Pri izvedbi biotestov smo uporabljali rastlinske vrste krompir, tobak in čebula. 

2.1.1 Krompir 
Poskuse s krompirjem smo izvedli v laboratorijih v Ljubljani (sorta ‘Desirée’) in v Pragi 
(sorta ‘Korela’). 

Krompir sorte ‘Desirée’ (Solanum tuberosum L.; tetraploiden) smo gojili v rastni komori 
na Nacionalnem inštitutu za biologijo (Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo) v 
Ljubljani. Rastline so rasle v epruvetah, na gojišču MS (Murashige in Skoog, 1962; tabela 
1). V času 16-urne osvetlitve je bila temperatura v komori 21 °C, v 8-urnem temnem delu 
dneva pa 19 °C. Rastline so bile zdrave; dokazana je bila odsotnost krompirjevega virusa A 
(potato virus A, PVA), krompirjevega virusa M (PVM), krompirjevega virusa S (PVS), 
krompirjevega virusa X (PVX), krompirjevega virusa Y (PVY) in virusa zvijanja 
krompirjevih listov (potato leafroll virus, PLRV). 

Krompir sorte ‘Korela’ (Solanum tuberosum L.; tetraploiden) smo gojili v rastni komori na 
Inštitutu za eksperimentalno botaniko Češke akademije znanosti v Pragi. Rastline so rasle 
v posebnih posodicah (magenta box), na gojišču MS (Gichner, 2003a). Temperatura v 
komori, ki je bila 16 ur osvetljena in 8 ur temna, je bila 22–26 °C. 

Rastline, vzgojene v tkivni kulturi in vitro, smo razmnoževali s segmentiranjem. 
Posamezne nodije smo vcepili v gojišče do aksilarnega brsta. Iz le-tega je kasneje zrasla 
nova rastlina. Mikropropagacija je potekala v sterilnih razmerah (v laminariju). Rastline, ki 
smo jih uporabili za poskus, so bile stare 4–6 tednov.  

Za pripravo enega litra gojišča, ki smo ga uporabljali za gojenje krompirja sorte Desirée, 
smo v ultračisto vodo (Milli-Q 185 Plus Ultra-Pure Water System, Millipore) stresli 30 g 
saharoze (končna koncentracija: 3 %; Kemika 1800408) in naslednje osnovne raztopine 
(OR): 100 ml OR1, 10 ml OR2, 1 ml OR3, 10 ml OR4 in 1 ml OR5. Osnovne raztopine so 
bile že pripravljene; njihova sestava je podana v tabeli 1. Nastali raztopini smo dolili 
ultračisto vodo do končnega volumna 1 l, jo premešali in ji z NaOH umerili pH na 5,75-
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5,80. Raztopino smo segrevali na električnem grelniku. Ko je zavrela, smo dodali 8 g 
agarja (končna koncentracija: 0,8 %; BactoTMAgar, Difco 214010) in mešali, dokler se 
raztopina ni zbistrila. Še toplo gojišče smo prelili v epruvete (10 ml v vsako epruveto). 
Epruvete z gojiščem smo avtoklavirali (Kambič, Tip A 500/700) po programu za tekočine 
(15-minutna faza sterilizacije pri 121 °C in 2,3 bar). Gojišče smo pripravili od en dan do 
dva meseca pred uporabo. Avtoklavirane epruvete z gojiščem smo shranjevali pri 10 °C. 

 
Tabela 1. Sestava osnovnih raztopin (OR) za gojišče MS (povzeto po Murashige in Skoog, 1962). 
Table 1. Composition of MS salt medium (adapted from Murashige and Skoog, 1962). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

 
* EDTA: etilendiamintetraocetna kislina 

 

Gojišče za rastline, ki smo jih uporabljali v Pragi, je bilo že pripravljeno. Pripravo in 
sestavo (Phytagel, soli MS) opisuje Gichner (2003a). 

Osnovna raztopina Sestavine  Koncentracija 

OR1: makroelementi 
(g/l) 

NH4NO3 
KNO3 
MgSO4·7H2O 
KH2PO4 
CaCl2·2H2O 
mioinozitol 
 

16,5  
19,0  
3,7  
1,7  
4,4  
1,0  

OR2: mikroelementi 
(mg/100 ml) 

MnSO4·H2O 
ZnSO4·7H2O 
H3BO3 
 

169  
86  
62  

OR3: mikroelementi 
(mg/100 ml) 

Na2MoO4·2H2O 
KI 
CuSO4·5H2O 
CoCl2·6H2O 
 

25 
83 
2,5 
2,5 

OR4: železo  
(mg/100 ml) 

NaFeEDTA* 
 
 

500 

OR5: vitamini 
(mg/100 ml) 

glicin 
nikotinska kislina 
piridoksin 
tiamin 

200 
50 
50 
10 
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2.1.2 Tobak 
Semena dvojnih heterozigotov tobaka (Nicotiana tabacum L. var. xanthi (a1

+/a1; a2
+/a2)) so 

bila pridobljena s križanjem rastlin (Dulieu, 1974; Dulieu, 1975) v Laboratoriju za 
mutacijsko genetiko Inštituta za eksperimentalno botaniko v Pragi, kjer jih tudi hranijo.  

Semena tobaka smo sterilizirali (Gichner in sod., 2004) in položili v posebne posodice 
(magenta box) s sterilnim gojiščem MS (slika 5). Rastline so rasle v komori, ki je bila 16 
ur osvetljena in 8 ur temna, pri temperaturi 26 °C. 

Rastline, ki smo jih uporabili za poskus, so bile stare 6-8 tednov.  

  

Slika 5. Rastline tobaka na gojišču MS, v posebnih posodicah (magenta box). Rastline so stare štiri (A), šest 
(B) in sedem (C in D) tednov. 
Figure 5. Tobacco plants cultivated on MS salt medium in magenta boxes. 
 

2.1.3 Čebula 
Čebulice navadne čebule (Allium cepa L., sorta ‘Holandska rumena’), premera okoli 2 cm, 
smo kupili v vrtnarski trgovini in jih do uporabe hranili v hladilniku (gl. tudi Babič, 2008).  

 

A B D C 
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2.2 Kometni test 
Izvedli smo celični in brezcelični kometni test (slika 6). Pri celičnem kometnem testu smo 
s testno raztopino obdelali rastline, pri čemer so bile v neposrednem stiku z raztopino le 
korenine (poglavje 2.2.1), pri brezceličnem kometnem testu pa smo s testno raztopino 
obdelali izolirana celična jedra, vklopljena v agarozni sloj na objektnih stekelcih (poglavje 
2.2.2). Če ni drugače napisano, smo za pripravo raztopin uporabljali ultračisto ali 
destilirano vodo.  

 

Celični kometni test 
 

Brezcelični kometni test 

 

 
Slika 6. Glavni koraki celičnega in brezceličnega rastlinskega kometnega testa. Iz rastlinskega tkiva (A) 
izolirana celična jedra (B) vklopimo v agarozni sloj na objektnem stekelcu (C). Med elektroforezo iz jedrne 
DNA nastanejo kometi (D). Pri celičnem kometnem testu smo s testno raztopino (znak strele) obdelali 
rastlino (A), pri brezceličnem kometnem testu pa izolirana celična jedra (C). 
Figure 6. Major steps of cellular and acellular plant comet assay. 

A 

B 

C 

D 

Obdelava  
s testno 
raztopino 

Obdelava  
s testno 
raztopino 

jedro 
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Za vse testirane snovi smo naredili celični kometni test, brezceličnega pa le za 
etilmetansulfonat (EMS), Zn in Pb (tabela 2).   

 
Tabela 2. Pregled rastlinskih vrst in testiranih snovi, za katere smo (+) ali nismo (-) naredili celičnega 
oziroma brezceličnega kometnega testa.  
Table 2. Plant species and tested agents for which the cellular and acellular comet assay was performed. 
 

Rastlinska vrsta Testirana snov Celični 
kometni test 

Brezcelični 
kometni test 

Krompir 
 
 
 
Tobak 

Etilmetansulfonat 
Kadmij 
Cink 
Ekstrakti tal 
Svinec 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
- 
+ 
- 
+ 

 

2.2.1 Obdelava rastlin 
Za posamezen poskus smo izbrali po starosti, velikosti, razvitosti listov in koreninskega 
sistema čimbolj podobne rastline. Rastline smo previdno vzeli iz gojišča ter s korenin z 
vodovodno in destilirano vodo sprali ostanke gojišča. V plastičnih ali steklenih epruvetah 
oziroma stekleničkah smo predhodno pripravili testne raztopine. Nato smo vanje potopili 
rastline, in sicer tako, da so v neposreden stik z raztopino prišle le korenine. V posamezni 
epruveti je bila samo po ena rastlina. Za poskuse z zemljo smo v vsak lonček s 150 ml 
zemlje posadili eno rastlino. Obdelava je potekala 2-24 ur, v temi in pri 23-24 °C 
(Ljubljana) oziroma 26 °C (Praga), pri daljšem času obdelave pa pri 16-urni fotoperiodi in 
22-26 °C. Pri obdelavah nad 24 ur smo epruvete s testnimi raztopinami ovili v alu folijo, 
da smo preprečili dostop svetlobe. 

Po obdelavi smo korenine trikrat po 5 minut spirali z destilirano vodo, nato pa iz korenin 
oz. listov izolirali jedra (poglavje 2.2.3). V nekaterih poskusih pa smo rastline po obdelavi 
za 24 ali 48 ur prenesli v vodo in šele nato izolirali jedra. 

Pri vseh poskusih smo kot negativno kontrolo uporabili rastline, ki niso bile izpostavljene 
testirani snovi. Če ni drugače navedeno, smo za kontrolo uporabili topilo, ki smo ga 
uporabili za raztapljanje testirane snovi. Vse rezultate smo primerjali z rezultati negativne 
kontrole. Pri le-tej je pričakovana velikost toksičnih učinkov najmanjša; takšen izid 
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poskusa kaže, da je metoda učinkovita za vrednotenje genotoksičnosti. Pri nekaterih 
poskusih smo kot pozitivno kontrolo uporabili snov z znanim genotoksičnim učinkom. 

2.2.1.1 Prilagoditev kometnega testa za rastline krompirja 

Krompir smo za 24 ur izpostavili vodni raztopini EMS (Sigma M-0880). Pri iskanju 
najprimernejšega časa odvijanja DNA smo objektna stekelca z izoliranimi jedri za različno 
dolgo izpostavili raztopini za elektroforezo, zaradi česar je bil čas odvijanja DNA različen, 
elektroforeza, ki je sledila, pa je bila dolga 15 minut. Pri iskanju najprimernejšega časa 
elektroforeze pa smo stekelca z izoliranimi jedri po 10-minutnem odvijanju DNA za 
različno dolgo izpostavili elektroforezi. 

Metodo, prilagojeno za rastline krompirja, smo preizkusili s testno genotoksično snovjo 
EMS. 

2.2.1.2 Obdelava rastlin tobaka s Pb 

Za poskuse s svincem smo uporabili rastline tobaka. Rastline smo obdelovali z različnimi 
koncentracijami vodne raztopine svinčevega nitrata Pb(NO3)2 (Sigma 22,862-1). Tobak 
smo izpostavili raztopinam ali pa zemlji, onesnaženi s to raztopino.  

Pri poskusih z zemljo, onesnaževano s Pb med poskusom, smo rastline iz sterilnega gojišča 
za 24 ur prenesli v vodo in jih nato posadili v neonesnaženo zemljo (150 ml). V vsakem 
lončku je bila ena rastlina. Rastline smo zalivali z raztopinami Pb (25 ml). 

Pri poskusih z zemljo, onesnaženo s Pb pred poskusom, smo neonesnaženo in suho zemljo 
(150 ml) onesnažili z različnimi koncentracijami raztopine Pb (50 ml za poskus I in 70 ml 
za poskus II). Po 24 urah smo v to zemljo posadili rastline tobaka, ki smo ga predtem iz 
sterilnega gojišča za 24 ur prenesli v vodo. V vsakem lončku je bila ena rastlina.   

Kot negativno kontrolo smo poleg vode uporabili tudi kalijev nitrat KNO3 (Penta). 

2.2.1.3 Obdelava rastlin krompirja s Cd 

Za poskuse s kadmijem smo uporabili rastline dveh sort krompirja (‘Korela’ in ‘Desirée’). 
Rastline sorte ‘Desirée’ smo prenesli direktno iz gojišča MS v raztopino Cd, rastline sorte 
‘Korela’ pa smo prenesli najprej za nekaj dni v Hoaglandovo raztopino in jih šele nato 
obdelali z raztopinami Cd. Rastline smo obdelovali z različnimi koncentracijami vodne 
raztopine kadmijevega klorida hemipentahidrata CdCl2.2,5H2O (Sigma C-5081), ki smo ga 
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za obdelave do 24 ur raztopili v vodi, za obdelave nad 24 ur pa v 50-%-ni Hoaglandovi 
raztopini (Hoagland in Arnon, 1950). 

2.2.1.4 Obdelava rastlin krompirja s Zn 

Za poskuse s cinkom smo uporabili rastline krompirja sorte ‘Desirée’. Rastline smo 
obdelovali z različnimi koncentracijami vodne raztopine cinkovega sulfata ZnSO4.7H2O 
(Merck 8883). 

Kot negativno kontrolo smo poleg vode uporabili tudi magnezijev sulfat MgSO4.7H2O 
(Merck 5886). 

2.2.1.5 Obdelava rastlin krompirja z ekstrakti onesnaženih tal  

Za poskuse z ekstrakti tal smo uporabili rastline krompirja sorte ‘Desirée’. Rastline smo 
obdelovali z vodnimi ekstrakti onesnaženih in neonesnaženih tal. 

Vzorci tal so bili nabrani leta 2002 (Vidic, 2003). Vzorca onesnaženih tal (vzorca 4 in 5) 
sta z osrednjega grebena Doline smrti (poglavje 1.2.3.4), vzorec neonesnaženih tal (vzorec 
K, ustreza vzorcu R v Vidic, 2003) pa iz sosednje doline. Vzorci so bili posušeni, presejani 
in hranjeni v PVC-vrečkah, v temi in pri sobni temperaturi. Končni vzorec smo pripravili 
iz enake mase šestih podvzorcev, ki so bili nabrani na različnih mestih vzorčne ploskve s 
površino 10 m2. 

Posamezen vzorec tal (42 g) smo premešali z ultračisto vodo (210 ml), in sicer v razmerju 
1 : 5 (masa vzorca : masa vode). Mešanje na stresalniku (Laboshake, tip RO5, Gerhardt, 
Bonn) je potekalo 24 ur, pri 200 obratih na minuto, v temi in pri temperaturi 25-26 °C. 
Plastične steklenice s premešanimi vzorci smo nato dali za 24 ur v hladilnik (12 °C). 
Dobili smo usedlino in vodni ekstrakt, ki smo ga previdno odlili in uporabili za poskuse. 
Ekstrakte, ki jih nismo takoj uporabili, smo zamrznili in uporabili za ponovitev poskusa. 

2.2.2 Obdelava izoliranih jeder 
Izolirana jedra smo vklopili v agarozni sloj na objektnih stekelcih (poglavje 2.2.4) in ta 
stekelca potopili v testne raztopine. Brezcelični kometni test smo uporabili za poskuse z 
EMS, Pb in Zn. Raztopini EMS in Zn smo pripravili v 0,4 M Tris-HCl, raztopino Pb pa v 
0,2 M acetatnem pufru (natrijev acetat trihidrat; Lachema ČR 31311 1002). Pri vseh 
poskusih smo kot negativno kontrolo uporabili jedra, ki niso bila izpostavljena testirani 
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snovi, ampak topilu, ki smo ga uporabili za raztapljanje testirane snovi. Vse rezultate smo 
primerjali z rezultati negativne kontrole. Pri le-tej je pričakovana velikost toksičnih 
učinkov najmanjša; takšen izid poskusa kaže, da je metoda učinkovita za vrednotenje 
genotoksičnosti.  

Raztopino Tris-HCl (0,4 M, pH = 7,5) smo pripravili tako, da smo raztopini Trizma base 
(tris[hidroksimetil]aminometan; Sigma T-6066) dodajali koncentrirano klorovodikovo 
kislino (HCl; Merck 1.00317), dokler se pH raztopine ni znižal na 7,5.  

Obdelava je potekala v temi in pri 23-26 °C. Po obdelavi smo stekelca spirali dvakrat s 
pufrom (po 5 minut) in enkrat z destilirano vodo (5 minut). 

2.2.3 Izolacija jeder 
Od tu naprej smo delali pri ugasnjeni luči (svetloba lahko dodatno poškoduje DNA; 
Kielbassa in sod., 1997; Hoffmann-Dörr in sod., 2005; Botta in sod., 2008) in 
zatemnjenem prostoru ali pri rumeni svetlobi. Stekelca smo dodatno prekrivali z alu folijo, 
tako da so bila jedra čimmanj izpostavljena svetlobi. 

Izolacija jeder je potekala na ledu. V petrijevko smo dali kapljico (250 µl) pufra Tris-HCl 
(0,4 M, pH = 7,5) in v njej s svežo britvico previdno razrezali list (celoten list krompirja ali 
okoli 1 cm2 lista tobaka) ali korenine. V pufer so se tako sprostila celična jedra (in tudi vsa 
ostala citoplazma). Nastalo suspenzijo jeder smo nato previdno zmešali z agarozo. 

2.2.4 Priprava minigelov na objektnih stekelcih  
Objektna stekelca smo za najmanj en teden namakali v 96-%-nem etanolu, da so se 
razmastila. Posamezno stekelce smo povlekli skozi plamen gorilnika in ga še vročega 
potopili v čašo z vročo raztopino NMP-agaroze (1 %; Sigma A-9539 ali Roth 2267; 
agaroza s temperaturo želiranja 36 °C, angl.: normal melting point). Eno ploskev stekelca 
smo obrisali s papirnato brisačo in stekelce položili na vodoravno podlago, kjer smo ga 
pustili (običajno čez noč), dokler se prvi sloj agaroze ni posušil. Stekelca smo zložili v 
škatlo, kjer smo jih pri sobni temperaturi hranili do uporabe. 

Pred razmazom drugega sloja smo stekelca označili z navadnim svinčnikom. LMP-agarozo 
(1 %; Sigma A-9414 ali Roth 6351; agaroza s temperaturo želiranja 30 °C, angl.: low 
melting point) smo raztopili v kalij-natrijevem fosfatnem pufru (PBS, angl.: phosphate 
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buffered saline; pH = 7,4; tabela 3) in jo do uporabe hranili v hladilniku. Pred uporabo smo 
jo segreli na 40 °C in previdno zmešali s suspenzijo izoliranih jeder, in sicer v razmerju 1 : 
1 (npr. 150 µl raztopine agaroze in 150 µl suspenzije jeder). Nastalo zmes (100 µl na 
objektno stekelce) smo nanesli na prvi sloj agaroze in jo enakomerno porazdelili po 
celotnem objektnem stekelcu s polaganjem krovnega stekelca (tako velikega, da prekrije 
celotni razmaz prvega sloja). Stekelca smo za 10  minut preložili na kovinsko ploščo na 
ledu, da se je agaroza strdila. 

 
Tabela 3. Sestava kalij-natrijevega fosfatnega pufra (PBS).  
Table 3. Composition of phosphate buffered saline. 
 

Spojina Proizvajalec in kataloška številka Koncentracija v raztopini 

NaCl Sigma S-9625 8 g/l 
KCl Sigma P-4504 0,2 g/l 
KH2PO4 Merck 1.04873 0,2 g/l 
Na2HPO4·12H2O Merck 1.06579 2,88 g/l 

 
Ko se je drugi sloj strdil, smo odstranili  krovno stekelce in nanesli še tretji sloj LMP-
agaroze (0,5 %, 40 °C), raztopljene v PBS-u. Na začetku smo pripravljali stekelca s tremi 
sloji agaroze, kasneje pa smo ugotovili, da tretji sloj ni potreben. Ta poenostavitev je 
postopek naredila še hitrejši. V večini poskusov, predstavljenih v tej disertaciji,  smo na 
stekelca razmazali le dva sloja agaroze. 

2.2.5 Odvijanje DNA in elektroforeza 
Odvijanje DNA in elektroforeza sta potekala v hladni (idealno: 4-8 °C, dejansko: 10-15 
°C) raztopini za elektroforezo (0,3 M NaOH, 1 mM Na2EDTA.2H2O, pH > 13). Raztopino 
smo pripravili na dan uporabe, in sicer iz založne raztopine NaOH (10 M; Merck 6498) in 
založne raztopine Na2EDTA.2H2O (0,2 M; Sigma E-5134; raztopino smo pripravili z 
dodajanjem 10 M NaOH, dokler se ves EDTA ni raztopil oziroma do okoli pH = 10).  

V elektroforezno kad smo nalili raztopino za elektroforezo. Ko se je agaroza strdila, smo 
odstranili krovna stekelca in objektna stekelca položili ob desni rob mizice (bliže anodi) v 
dve elektroforezni kadi. Gladina je bila 5 mm nad minigeli. Odvijanje DNA je potekalo 10 
minut pri poskusih z rastlinami krompirja (poglavje 2.2.1.1) in 15 minut pri poskusih z 
rastlinami tobaka (Gichner in sod., 2006a). 
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V Ljubljani smo uporabljali elektroforezno kad BioRad Sub-Cell® Model 96 (razdalja med 
katodo in anodo: 21,7 cm) in izvor napetosti: BioRad PowerPacTM HC, v Pragi pa 
elektroforezno kad Horizon 20.25 (razdalja med katodo in anodo: 35 cm) in izvor napetosti 
BioRad PowerPac 300.  

Elektroforeza (0,74 V cm−1) je potekala v isti raztopini kot odvijanje DNA, in sicer 15 
minut pri poskusih z rastlinami krompirja (poglavje 2.2.1.1) in 25 minut pri poskusih z  
rastlinami tobaka (Gichner in sod., 2006a). 

2.2.6 Nevtralizacija 
Nevtralizacija je potekala dvakrat po 5 minut v pufru Tris-HCl (0,4 M, pH = 7,5), in sicer 
tako, da smo na posamezno stekelce, ki je bilo na vodoravni podlagi, nanesli okoli 750 µl 
pufra. Potem smo stekelca pomočili v čašo z destilirano vodo in jih položili na ravno 
podlago, dokler se niso posušila.  

Posušena stekelca smo hranili v škatli za stekelca, pri sobni temperaturi. 

2.2.7 Barvanje DNA  
Suha objektna stekelca smo potopili v čašo z destilirano vodo. Na vsako stekelce smo za 5 
minut nanesli 100 µl etidijevega bromida (20 µg ml-1; Sigma E-1510). Nevezan etidijev 
bromid smo sprali tako, da smo objektna stekelca potopili v čašo z destilirano vodo. Na 
posamezno stekelce smo nanesli 200 µl vode in ga pokrili s krovnim stekelcem.  

Barvanje je potekalo v temi, prav tako smo obarvana stekelca zaščitili pred neposredno 
svetlobo. Barvanje je potekalo tik pred analizo minigelov, saj se po nekaj urah stekelca 
začnejo sušiti.  

2.2.8 Ocenjevanje stopnje poškodovanosti DNA 
Komete smo opazovali z epifluorescenčnim mikroskopom Olympus BX50 (Ljubljana) 
oziroma Olympus BX60 (Praga), in sicer pri ekscitacijski svetlobi valovne dolžine 515-560 
nm, emisijskem filtru 590 nm in 20-kratni oziroma 40-kratni (le pri rastlinah krompirja v 
Pragi) povečavi objektiva.  
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Slike kometov smo zajeli z digitalno monokromatsko kamero Hamamatsu Orca I 
(Ljubljana) oziroma Hitachi Denshi KP-M1E/K (Praga), ki je bila povezana z 
računalnikom. Z računalniškim programom Komet, verzija 5 (Kinetic Imaging Ltd., 2001, 
Velika Britanija; Ljubljana) oziroma verzija 3.1 (Praga) smo ocenili stopnjo 
poškodovanosti jedrne DNA. Analiza s programom Komet temelji na integraciji 
intenzitetnega profila signala (Komet User Guide – version 5, 2001). 

Ponavadi smo pregledali celotno stekelce, in sicer sistematično v smeri od leve proti desni 
ter gor in dol. Na vsakem stekelcu smo analizirali dve skupini po 25 kometov. Za 
posamezen vzorec smo pripravili najmanj dve stekelci, tako da smo skupno analizirali vsaj 
sto naključno izbranih kometov posameznega vzorca. Če se to ni dalo (premalo celic, 
nezmožnost analize kometov zaradi nečistoč v gelu ali zaradi prevelike poškodovanosti 
DNA), smo jih analizirali manj. Čim večje število analiziranih kometov je priporočljivo s 
statističnega vidika (Ejchart in Sadlej-Sosnowska, 2003).  

Vsakemu kometu smo avtomatsko ali ročno določili meje glave in repa, nakar je program 
Komet izračunal več parametrov za prikaz stopnje poškodovanosti jedrne DNA. V naših 
poskusih smo spremljali odstotek DNA v repu kometa (odstotek DNA v repu) in repni 
moment (RM; angl.: tail extent moment).  

Odstotek DNA v repu oziroma RM odraža genotoksični učinek testirane snovi le v 
primerjavi z vrednostjo odstotka DNA v repu oziroma RM pri ustrezni negativni kontroli. 
Večja vrednost odstotka DNA v repu oziroma RM ustreza večji stopnji poškodovanosti 
jedrne DNA.  

Izračun parametrov odstotek DNA v repu in RM prikazujeta enačbi (1) in (2). 

 

100
.

(%) ×
+

=
repglava

rep
rep DNADNA

DNA
DNA                                                                … (1) 

DNArep … DNA v repu 
DNAglava ... DNA v glavi 

 

 

RM (µm) = dolžina repa (µm) × DNA v repu (%)                                             … (2) 
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Podrobnejše definicije drugih parametrov in matematični opisi so podani v priročniku za 
uporabo programa Komet (Komet User Guide – version 5, 2001), kako deluje računalniška 
obdelava posameznih kometov, pa opisujejo Vilhar (2004) ter Kumaravel in sod. (2007). 

2.2.9 Statistična obdelava rezultatov kometnega 
testa 

Za statistično obdelavo podatkov in prikaz rezultatov smo uporabili računalniške programe 
Microsoft Excel (Microsoft Corporation, 2003, ZDA), GraphPad Prism 4 (GraphPad 
Software Inc., 2004, ZDA) in SigmaPlot 8.02 (SPSS Inc., 2001, ZDA). 

Za vsako skupino 25 kometov smo izračunali mediano odstotka DNA v repu oziroma RM. 
Povprečja median in standardne napake povprečij smo prikazali v obliki grafov. Število 
median za izračun posameznega povprečja je podano v prilogi. 

Statistično značilnost razlik (P < 0,05) med vzorci znotraj enega poskusa (N = 100 za 
posamezen vzorec) smo ovrednotili s Kruskall-Wallisovim testom in Dunnovim 
posttestom. Statistično značilnost razlik (P < 0,05) med vzorci median združenih poskusov 
(npr. N = 8 za dva poskusa) smo ovrednotili z analizo variance (ANOVA) in Dunnettovim 
posttestom. Statistična značilnost razlik med vzorci negativne kontrole in ostalimi vzorci je 
podana v prilogi. 
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2.3 Test somatskih mutacij 
Za test somatskih mutacij smo rastline tobaka posadili v zemljo, onesnaženo s svincem. 
Somatske mutacije na listih tobaka smo prešteli po od dve- do šesttedenski obdelavi rastlin 
s to zemljo. Pri tem smo uporabili le najmlajše liste, torej tiste, ki so zrasli v času obdelave 
rastlin.  

Vsem listom, ki smo jih uporabili za test somatskih mutacij, smo najprej – ko so bili še 
sveže odtrgani – izmerili površino. Izmerili smo po en list na rastlino, skupno osem listov 
za določeno koncentracijo Pb. Meritev smo naredili s planimetrom in rezultate podali v 
cm2. Za posamezno koncentracijo Pb smo izračunali povprečje in standardno napako 
povprečja. Statistično značilnost razlik (P < 0,05) med negativno kontrolo in posameznimi 
vzorci smo ovrednotili z analizo variance (ANOVA) in Dunnettovim posttestom. 

Liste, ki smo jim izmerili površino, smo pregledali pod stereolupo in prešteli vse 
mutacijske sektorje (zelene, rumene in zeleno-rumene lise). Za posamezno koncentracijo 
Pb smo izračunali povprečje in standardno napako povprečja. 
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2.4 Test mikrojeder 
Postopek testa mikrojeder je podrobno opisan v Babič (2008). 

Bazalni del čebule smo položili v vodo in v 2-3 dneh so zrasle 2-5 cm dolge korenine. 
Čebule smo nato za dve uri ali za 24 ur prenesli v vodne raztopine kadmijevega klorida 
hemipentahidrata CdCl2.2,5H2O (Sigma C-5081) ali cinkovega sulfata ZnSO4.7H2O 
(Merck 8883). Za pozitivno kontrolo smo uporabili EMS (Sigma M-0880), za negativno pa 
destilirano vodo. Po obdelavi smo rastline za 24 ali 42 ur prenesli v vodo (t. i. čas 
okrevanja). Korenine smo odrezali s čebule in jih fiksirali v Farmerjevem fiksativu 
(mešanica 96-%-nega etanola in ledocetne kisline v razmerju 3 : 1 (v/v)), do nadaljnje 
uporabe pa smo jih hranili v 96-%-nem etanolu, v zamrzovalniku. DNA v koreninah smo 
pobarvali po Feulgenu (Schiffov reagent) in pripravili poltrajne preparate mečkance F1-
regije koreninskega vršička (Dolenc Koce, 2001; Ma in sod., 1995).  

Preparate smo kodirali in jih opazovali s svetlobnim mikroskopom, in sicer pri 40-, 63- in 
100-kratni povečavi objektiva. Prešteli smo 1000 ali 2000 celic na posamezno korenino. Iz 
preštetega števila celic in mikrojeder smo izračunali frekvenco mikrojeder in mitozni 
indeks. Spremljali smo tudi prisotnost kromosomskih aberacij in drugih sprememb celičnih 
struktur.  



Žnidar I. Vrednotenje genotoksičnosti kovin z rastlinskimi biotesti.  
   Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2008 39 

2.5 Merjenje vsebnosti kovin  
Po obdelavi z raztopino svinca (poglavje 3.2.3) in s svincem onesnaženo zemljo (poglavje 
3.2.6) je bila vsebnost kovin izmerjena z optično emisijsko spektrometrijo z indukcijsko 
sklopljeno plazmo (angl.: Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy) na 
Češki univerzi za bioznanosti v Pragi (Gichner in sod., 2008b). Izmerjene so bile vsebnosti 
Pb, Cd, Cu in Zn v koreninah in poganjkih rastlin tobaka ter vsebnosti Pb, Cd, Cu in Zn v s 
svincem onesnaženi zemlji. 

Po obdelavi s kadmijem (poglavje 3.3.2) je bila vsebnost kovin izmerjena z optično 
emisijsko spektrometrijo z indukcijsko sklopljeno plazmo na Češki univerzi za bioznanosti 
v Pragi (Gichner in sod., 2008a). Izmerjene so bile vsebnosti Cd, Fe, Cu, Mn in Zn v 
koreninah in poganjkih rastlin krompirja. 

Po obdelavi s cinkom (poglavje 3.4.2) smo vsebnost kovin izmerili s plamensko atomsko 
absorpcijsko spektrometrijo (AAS; angl.: Flame Atomic Absorption Spectrometry); princip 
delovanja metode je opisan v Vidic (2003). Izmerili smo vsebnost Zn v koreninah in 
poganjkih rastlin krompirja ter vsebnosti Pb, Cd in Zn v koreninah, poganjkih krompirja in 
v ekstraktih tal, s katerimi smo obdelovali rastline (poglavje 3.5).  

2.5.1 Priprava rastlin tobaka, obdelanih s Pb 
Po 24-urni obdelavi rastlin tobaka (po tri rastline na vzorec) z raztopino Pb smo korenine 
sprali z destilirano vodo (poglavje 2.2.1) in rastline posušili. Nadaljnja priprava vzorca je 
bila narejena na Češki univerzi za bioznanosti v Pragi. Posamezen vzorec korenin je bil 
razdeljen na dva dela, posamezen vzorec poganjkov pa na tri dele. Meritev vsebnosti kovin 
je bila narejena za vsak del posebej.   

Po šesttedenski obdelavi rastlin tobaka z zemljo, onesnaženo s Pb (poglavje 3.2.6), smo 
korenine sprali z destilirano vodo in rastline posušili. Pri nižjih koncentracijah Pb smo 
uporabili 3-4 rastline, pri višjih koncentracijah Pb pa več, saj so bile rastline manjše. 
Nadaljnja priprava vzorca je bila narejena na Češki univerzi za bioznanosti v Pragi. Ker je 
bilo korenin zelo malo oziroma je bila njihova suha masa premajhna za nadaljnjo uporabo, 
je bila vsebnost kovin izmerjena v tkivu celotne rastline. Posamezen vzorec rastlinskega 
tkiva je bil razdeljen na dva dela. Meritev vsebnosti kovin je bila narejena za vsak del 
posebej.   
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2.5.2 Priprava rastlin krompirja, obdelanih s Cd 
Po 24-urni obdelavi rastlin krompirja z raztopino Cd smo korenine sprali z destilirano vodo 
(poglavje 2.2.1) in rastline posušili. Za vsak vzorec smo uporabili po dve rastlini. Poskus 
obdelave rastlin smo naredili trikrat. Posušene korenine in poganjke posameznega poskusa 
smo shranili posebej. Nadaljnja priprava vzorca je bila narejena na Češki univerzi za 
bioznanosti v Pragi.  

2.5.3 Priprava rastlin krompirja, obdelanih s Zn 
Po 24-urni obdelavi rastlin krompirja s Zn ali ekstrakti tal smo korenine sprali z destilirano 
vodo (poglavje 2.2.1). Za vsak vzorec smo uporabili po tri rastline. S čisto britvico smo 
odrezali korenine. Korenine treh rastlin, ki so bile v enakih vzorcih, smo zavili v alu folijo. 
Enako smo naredili s poganjki. Pri vseh rastlinah smo spodnji del stebla, ki je bil delno 
potopljen v testno raztopino, odrezali in zavrgli. V alu folijo zavite korenine in poganjke 
smo posušili v sušilniku (2-3 dni pri 60 °C). 

Posušeno tkivo smo stehtali in ga dali v steklene epruvete. Masa posušenih korenin je bila 
8,8-22,4 mg, poganjkov pa 55,9-113,6 mg. Steklovino, ki smo jo uporabljali za AAS, smo 
predtem temeljito oprali. Vsaj dva dni smo jo namakali v dušikovi kislini HNO3 (0,2 %; 
pripravili iz 65-%-ne HNO3 (Merck 00256)), sprali z destilirano vodo in posušili (cit. v 
Vidic, 2003).  

2.5.4 Priprava vzorcev zemlje in ekstraktov tal 
Vzorce zemlje, onesnažene z različnimi koncentracijami Pb (poglavje 2.2.1.2), smo 
odvzeli prvi dan poskusa, tj. na dan, ko smo v to zemljo posadili tobak, in na koncu 
poskusa, tj. po šesttedenski rasti rastlin v tej zemlji. Dobro smo premešali zemljo iz treh 
lončkov iste obdelave. Nadaljnja priprava vzorca je bila narejena na Češki univerzi za 
bioznanosti v Pragi, kjer sta bila odvzeta po dva vzorca iz vsake mešanice »enako« 
onesnažene zemlje (Gichner in sod., 2008b). 

Ekstrakte tal (poglavje 2.2.1.5) smo hranili v hladilniku. Za meritev vsebnosti kovin smo 
uporabili vzorce, ki smo jih prefiltrirali skozi filter z velikostjo por 0,2 µm (Minisart®, 
Sartorius). 
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2.5.5 Razklop rastlinskih vzorcev pred meritvijo z 
AAS 

V vsako epruveto s stehtanim rastlinskim tkivom smo dodali 2 ml (korenine) oziroma 2-3 
ml (poganjki) mešanice (v razmerju 1 : 7 (v/v)) ultračistih koncentrirane perklorove kisline 
HClO4 (Sigma 311421) in 65-%-ne dušikove kisline HNO3 (Fluka 84385). Predrazklop je 
potekal 20-24 ur v digestoriju, da se je rastlinski material dobro prepojil z mešanico kislin. 
Tudi razklop je potekal v digestoriju. Epruvete smo dali v termoblok, ki smo ga postopno 
segrevali (tabela 4). Na vsake pol ure smo epruvete premešali, tako da smo rastlinski 
material, ki se je prilepil na steno epruvete, sprali nazaj v mešanico kislin.   

 
Tabela 4. Potek razklopa rastlinskih vzorcev za plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo. 
Table 4. Regime for the digestion of plant samples for flame atomic absorption spectrometry. 

 
Čas (min) Temperatura (°C) 

30 40 
30 65 
60 85 
60 105 
60 125 
60 145 
60 165 
60 185 

do suhega 225 

 

Po razklopu smo v vsako epruveto nalili 3 ali 6 ml ultračiste 5-%-ne HNO3 in dobro 
premešali. Vsebnost kovin smo merili s plamenskim atomskim absorpcijskim 
spektrofotometrom (AAnalyst 100, PerkinElmer Instruments). 
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3 REZULTATI 

3.1 Prilagoditev kometnega testa za 
rastline krompirja 

Postopek kometnega testa smo najprej prilagodili za rastline krompirja. Pri tem smo 
poiskali najprimernejši čas odvijanja DNA in čas elektroforeze. Takó optimalizirano 
metodo smo nato preizkusili na rastlinah, obdelanih z EMS, pri čemer smo spremljali 
stopnjo poškodovanosti jedrne DNA po različnih časih obdelave in po obdelavi z 
različnimi koncentracijami EMS. Preizkusili smo tudi brezcelični kometni test. 

Pri poskusih smo uporabljali dve sorti rastlin krompirja, ‘Desirée’ in ‘Korela’, kar je 
posebej navedeno pri posameznih poskusih. 
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3.1.1 Čas odvijanja DNA in čas elektroforeze 
Rastline sorte ‘Korela’ smo za 24 ur izpostavili EMS, s čimer smo inducirali nastanek 
poškodb DNA. S spreminjanjem časa odvijanja DNA in časa elektroforeze smo spremljali 
vpliv teh dveh dejavnikov na zaznano stopnjo poškodovanosti DNA. Z daljšanjem časa 
odvijanja DNA (slika 7A) in časa elektroforeze (slika 7B) je bil odstotek DNA v repu 
kometa vedno večji. Velik, časovno odvisen porast vrednosti je bil opazen predvsem pri 
rastlinah, obdelanih z EMS. V jedrih kontrolnih rastlin (0 mM EMS) pa smo statistično 
značilen porast v stopnji poškodovanosti DNA opazili šele po 15-minutnem odvijanju 
DNA (slika 7A) oziroma po 20-minutni elektroforezi (slika 7B, priloga). 
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Slika 7. Odstotek DNA v repu kometa po 24-urni obdelavi rastlin krompirja z 0 mM in 6 mM 
etilmetansulfonatom (EMS) ter v odvisnosti od časa odvijanja DNA (A; čas elektroforeze je 15 minut) 
oziroma od časa elektroforeze (B; čas odvijanja DNA je 10 minut). Jedra so bila izolirana iz listov. Prikazana 
so povprečja median enega poskusa in standardna napaka povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v 
prilogi. 
Figure 7. Percentage of DNA in tail after 24-hour treatment of potato plants with 0 mM or 6 mM ethyl 
methanesulfonate, according to DNA unwinding time (A) and electrophoresis time (B).   
 

A B 
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3.1.2 9-minutna obdelava izoliranih jeder z EMS 
Za brezcelični kometni test smo iz listov rastlin krompirja sorte ‘Desirée’ izolirali jedra, jih 
vklopili v agarozni sloj, mešanico razmazali na objektna stekelca in ta stekelca izpostavili 
različnim koncentracijam EMS. Po devetminutni obdelavi smo opazili povečano stopnjo 
poškodovanosti DNA le pri največjih dveh koncentracijah EMS (slika 8). 
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Slika 8. Odstotek DNA v repu kometa po devetminutni obdelavi izoliranih jeder rastlin krompirja z 
različnimi koncentracijami etilmetansulfonata (EMS). Jedra so bila izolirana iz listov. Prikazana so povprečja 
median enega poskusa in standardna napaka povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v prilogi. 
Figure 8. Percentage of DNA in tail after nine-minute ethyl methanesulfonate treatment of nuclei isolated 
from potato leaves. 
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3.1.3 Dveurna obdelava rastlin krompirja z EMS  
Rastline sorte ‘Korela’ smo za dve uri izpostavili 0-50 mM EMS in iz korenin takoj 
izolirali jedra za kometni test ali pa smo rastline po obdelavi z EMS za 48 ur dali v vodo in 
šele nato iz korenin izolirali jedra za kometni test. Po dveh urah obdelave z EMS smo 
opazili koncentracijsko odvisen odgovor v poškodovanosti jedrne DNA korenin. Ko smo 
rastline po obdelavi z EMS pustili še 48 ur v vodi, pa je poškodovanost še dodatno narasla 
(slika 9). 
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Slika 9. Odstotek DNA v repu kometa po dveurni obdelavi rastlin krompirja z različnimi koncentracijami 
etilmetansulfonata (EMS). Jedra so bila izolirana iz korenin takoj (0 h) po obdelavi ali pa smo rastline po 
obdelavi z EMS prenesli v vodo za 48 ur in šele nato izolirali jedra. Prikazana so povprečja median enega 
poskusa in standardna napaka povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v prilogi.  
Figure 9. Percentage of DNA in tail after two-hour treatment of potato plants with ethyl methanesulfonate. 
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3.1.4 24-urna obdelava rastlin krompirja z EMS 
Poskus smo naredili na dveh sortah krompirja, ‘Korela’ (slika 10) in ‘Desirée’ (slika 11).  

Po 24-urni obdelavi rastlin krompirja sorte ‘Korela’ z 0-8 mM EMS je bila stopnja 
poškodovanosti DNA tako v koreninah kot v listih koncentracijsko odvisno povečana 
(slika 10). Jedrna DNA korenin je bila bolj poškodovana kot jedrna DNA listov. Pri 
največji koncentraciji EMS (8 mM) so bila številna jedra iz korenin tako poškodovana, da 
niso bila primerna za analizo, zato ti rezultati niso prikazani.  
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Slika 10. Odstotek DNA v repu kometa po 24-urni obdelavi rastlin krompirja z različnimi koncentracijami 
etilmetansulfonata (EMS). Jedra so bila izolirana iz korenin in listov sorte ‘Korela’. Prikazana so povprečja 
median 2-3 poskusov in standardna napaka povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v prilogi. 
Figure 10. Percentage of DNA in tail after 24-hour treatment of potato plants with ethyl methanesulfonate. 

 

Tudi v listih rastlin krompirja sorte ‘Desirée’ je bilo povečanje stopnje poškodovanosti 
DNA koncentracijsko odvisno, in sicer pri koncentracijah 0-15 mM EMS (slika 11). Pri 
koncentracijah 9-15 mM EMS so imeli kometi zelo majhno glavo in velik rep (ježkasta 
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oblika kometa), vendar so bili še primerni za analizo. Za ta poskus (slika 11) je stopnja 
poškodovanosti DNA prikazana z dvema parametroma, in sicer z odstotkom DNA v repu 
in z repnim momentom (poglavje 3.1.5).  
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Slika 11. Stopnja poškodovanosti DNA, prikazana z odstotkom DNA v repu kometa in z repnim momentom, 
po 24-urni obdelavi rastlin krompirja z različnimi koncentracijami etilmetansulfonata (EMS). Jedra so bila 
izolirana iz listov sorte ‘Desirée’. Prikazana so povprečja median 1-2 poskusov in standardna napaka 
povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v prilogi. 
Figure 11. Extent of DNA damage, expressed as percentage of DNA in tail or tail extent moment, after 24-
hour treatment of potato plants with ethyl methanesulfonate. 
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3.1.5 Izbira parametra za prikaz stopnje 
poškodovanosti DNA 

Pri analizi rezultatov smo na začetku uporabljali več parametrov za prikaz stopnje 
poškodovanosti DNA in spremljali morebitne razlike med njimi (poglavje 2.2.8). Na sliki 
11 so isti rezultati prikazani z dvema parametroma, in sicer z odstotkom DNA v repu in 
repnim momentom. Vrednosti odstotkov DNA v repu so večje od vrednosti repnega 
momenta, koncentracijsko odvisen porast oziroma trend naraščanja stopnje poškodovanosti 
DNA pa je v obeh primerih zelo podoben. 
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3.2 Obdelava izoliranih jeder in rastlin 
tobaka s svincem  

3.2.1 Enourna obdelava izoliranih jeder s Pb 
Pri brezceličnem kometnem testu smo objektna stekelca, na katerih so bila v agarozni sloj 
vklopljena izolirana jedra, izpostavili raztopini testirane raztopine. Poskusi s svincem so 
predstavljali poseben izziv, saj se Pb v številnih pufrih in raztopinah obori v obliki 
svinčevega klorida PbCl2. Za izvedbo brezceličnega kometnega testa smo potrebovali tak 
pufer, v katerem se Pb ni oboril, hkrati pa je moral biti podobne osmolarnosti kot je 
naravno okolje v celici, kar je posledično vodilo do čim manjše poškodovanosti jeder 
negativne kontrole. Preizkusili smo različne pufre in raztopine (rezultati niso prikazani) in 
kot najboljši za raztapljanje svinčevega nitrata se je izkazal acetatni pufer (200 mM 
natrijev acetat). 

V začetnih poskusih smo kot topilo uporabili vodo, pri čemer smo opazili visoko stopnjo 
poškodovanosti DNA (slika 12). Jedra, izolirana iz korenin rastlin tobaka, smo obdelali z 
različnimi koncentracijami vodne raztopine Pb in Tris-HCl. Po obdelavi s Tris-HCl in 
vodnima raztopinama Pb je bila stopnja poškodovanosti do 45-krat manjša kot po obdelavi 
z destilirano vodo (slika 12). 
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Slika 12. Repni moment po enourni obdelavi izoliranih jeder z 0,4 mM Tris-HCl in z različnimi 
koncentracijami Pb (raztopljenega v vodi). Jedra so bila izolirana iz korenin rastlin tobaka. Prikazana so 
povprečja median 1-2 poskusov in standardna napaka povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v 
prilogi. 
Figure 12. Tail extent moment after one-hour Tris-HCl or Pb treatment of nuclei isolated from tobacco roots. 
 

Ugotovili smo, da voda in Tris-HCl nista primerni topili za testiranje genotoksičnih 
učinkov svinca z brezceličnim kometnim testom, zato smo v nadaljevanju Pb raztapljali v 
acetatnem pufru. Ko smo jedra izpostavili Pb, raztopljenem v acetatnem pufru, je pri 5 mM 
Pb stopnja poškodovanosti DNA zelo narasla, pri visokih koncentracijah Pb (15-40 mM) 
pa se je zmanjšala pod stopnjo poškodovanosti pri kontroli (slika 13). 
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Slika 13. Repni moment po enourni obdelavi izoliranih jeder z različnimi koncentracijami Pb (raztopljenega 
v 200 mM natrijevem acetatu). Jedra so bila izolirana iz korenin rastlin tobaka. Prikazana so povprečja 
median dveh poskusov in standardna napaka povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v prilogi. 
Figure 13. Tail extent moment after one-hour Pb treatment of nuclei isolated from tobacco roots. 

 

3.2.2 Dveurna obdelava rastlin tobaka s Pb 
V začetnih poskusih smo rastline obdelali z različnimi koncentracijami Pb, da bi ugotovili, 
pri katerih koncentracijah Pb rastline še preživijo. Opazili smo, da so bile koncentracije 12-
24 mM Pb letalne, zato smo za nadaljnje poskuse uporabili nižje koncentracije Pb. Prav 
tako so bili rezultati kometnega testa pri koncentracijah, višjih od 8 mM Pb, neponovljivi 
in zelo variabilni, zaradi česar niso prikazani. 

Rastline tobaka smo za dve uri izpostavili različnim koncentracijam Pb in iz korenin takoj 
izolirali jedra za kometni test ali pa smo rastline po obdelavi s Pb za 24 ur dali v vodo in 
šele nato iz korenin izolirali jedra za kometni test. 
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Po dveh urah obdelave s Pb smo opazili koncentracijsko odvisen odgovor v 
poškodovanosti jedrne DNA v koreninah (slika 14). Če smo rastline po obdelavi s Pb 
pustili še za 24 ur v vodi, je bila stopnja poškodovanosti podobna kot pred 24 urami. 
Stopnja poškodovanosti je bila – predvsem pri 5 mM, 6 mM in 8 mM Pb – celo višja po 24 
urah v vodi kot pa takoj po dveh urah obdelave, vendar razlike niso bile statistično 
značilne.  
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Slika 14. Repni moment po dveurni obdelavi rastlin tobaka z različnimi koncentracijami Pb. Jedra so bila 
izolirana iz korenin takoj po obdelavi in po 24 urah v vodi. Prikazana so povprečja median 3-4 poskusov in 
standardna napaka povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v prilogi. 
Figure 14. Tail extent moment after two-hour treatment of tobacco plants with Pb. 
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3.2.3 24-urna obdelava rastlin tobaka s Pb  
Rastline smo za 24 ur izpostavili 0-2,4 mM Pb. Po obdelavi smo iz listov in korenin 
izolirali jedra za kometni test. Ta je v koreninah pokazal koncentracijsko odvisno 
povečanje stopnje poškodovanosti DNA, medtem ko genotoksičnega učinka v listih 
obdelanih rastlin ni bilo (slika 15). Pri koncentracijah 2 mM in 2,4 mM Pb smo opazili 
upad v stopnji poškodovanosti DNA v koreninah. 
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Slika 15. Repni moment po 24-urni obdelavi rastlin tobaka z različnimi koncentracijami Pb. Jedra so bila 
izolirana iz korenin in listov. Prikazana so povprečja median 3-5 poskusov in standardna napaka povprečij. 
Dodatni statistični parametri so podani v prilogi. 
Figure 15. Tail extent moment after 24-hour treatment of tobacco plants with Pb. 
 

Po 24-urni obdelavi s koncentracijami 1,6-2,4 mM Pb so bili listni peclji spodnjih listov 
delno nekrotični. Z vzporednim poskusom smo preverili, kako dolgo rastline preživijo v 
raztopinah Pb. Poleg nekrotičnih stebel in listnih pecljev smo opazili tudi zmanjšano rast 
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glede na kontrolne rastline; po enem tednu so bile kontrolne rastline do dvakrat večje od 
rastlin, ki so rasle v raztopini Pb.   

Po 24-urni obdelavi rastlin tobaka z različnimi koncentracijami vodne raztopine Pb smo 
izmerili vsebnost Pb, Cd, Cu in Zn v poganjkih in koreninah teh rastlin (slika 16). 

Rastline so Pb privzele v svoje tkivo. Z naraščajočo koncentracijo Pb v raztopini se je 
povečevala vsebnost Pb tako v poganjku kot v koreninah (slika 16A). Po obdelavi z 2,4 
mM Pb se je vsebnost Pb v poganjku povečala skoraj 190-krat, v koreninah pa skoraj 
7600-krat. 

Vpliva Pb na vsebnosti Cd in Zn nismo zaznali. Pri vseh koncentracijah Pb sta vsebnosti 
Cd in Zn v rastlini ostajali bolj ali manj enaki, in sicer večji v koreninah kot v poganjku 
(slika 16B in D). Tudi na vsebnost Cu – vrednosti v poganjku in koreninah so bile zelo 
podobne – naraščajoča koncentracija Pb ni imela vpliva (slika 16C). 
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Slika 16. Vsebnost Pb (A), Cd (B), Cu (C) in Zn (D) v rastlinah tobaka po 24-urni obdelavi z različnimi 
koncentracijami Pb. Za vsako koncentracijo Pb je bila izmerjena vsebnost v treh (poganjek) oziroma dveh 
(korenine) vzorcih. Prikazane so povprečne vrednosti s standardnimi napakami (poganjek) oziroma obe 
meritvi (korenine), črti pa povezujeta povprečne vrednosti.   
Figure 16. Pb (A), Cd (B), Cu (C) and Zn (D) concentrations in tobacco plants after 24-hour treatment with 
different Pb concentrations. 
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3.2.4 Dolgotrajna obdelava rastlin tobaka s Pb 
V tabeli 5 so prikazana opažanja fenotipskih sprememb rastlin med obdelavo z različnimi 
koncentracijami Pb. Spremembe smo opazili tako na koreninah kot na poganjku.  

Fenotipske spremembe na poganjkih so bile kloroza in rjavenje listnih pecljev (sliki 17 in 
18). Že pri rastlini, obdelani z vodo, smo po 14 dneh opazili klorotičen najmlajši list. Pri 
0,2 mM Pb smo klorozo opazili po 7 dneh, pri 0,3 mM Pb pa po 14 dneh. Porjavitev listnih 
pecljev smo opazili le po 10-dnevni obdelavi z 0,3 mM. Opazili smo tudi upočasnjeno rast 
najmlajšega lista ali pa je bil le-ta klorotičen. Pri najvišjih koncentracijah in najdaljši 
obdelavi so listi postali klorotični in nekrotični. Iz tabele 5 je razvidno, da so te spremembe 
povezane z naraščajočo koncentracijo Pb. 

Posledice obdelave s Pb so bile prej kot na poganjkih vidne na fenotipskem izgledu 
korenin (tabela 5). Po tridnevni obdelavi so bili na koreninah že opazni toksični učinki. Pri 
0,05 mM Pb so postale prvotno bele korenine rjavkaste, medtem ko so bile korenine 
kontrolne rastline (v destilirani vodi) še vedno  bele barve. Po 7 dneh je le pri rastlini v 
vodi zraslo veliko stranskih korenin, medtem ko drugod te niso bile opazne, oziroma so 
bile neznatne (različno razvitost stranskih korenin po daljšem času obdelave prikazujeta 
sliki 19 in 20). Po 14 dneh so celo korenine kontrolne rastline (v vodi) postale rjavkaste, 
pri 0,2 mM Pb pa smo po 10 dneh opazili tudi rjavkasti spodnji del stebla.  
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Tabela 5. Fenotipske spremembe rastlin tobaka po 3-, 7-, 10- in 14-dnevni obdelavi z raztopinami Pb. 
Table 5. Phenotypic changes of tobacco plants treated with Pb for 3, 7, 10, and 14 days. 

 
Čas obdelave rastlin s Pb Konc. Pb 

(mM) 3 dni 5 dni 7 dni 10 dni 14 dni 
 
Korenine 

0 bele bele bele,  
veliko stranskih 

bele,  
veliko stranskih 

rjavkaste 

0,025 bele blizu stebla so 
rjavkaste,  
sivi koreninski 
vršički 

malo stranskih,  
sivi koreninski 
vršički 

/ / 

0,05 rjavkaste rjavi koreninski 
vršički 

rjavkaste,  
malo stranskih,  
sivi koreninski 
vršički 

/ / 

0,075 rjavkaste rjavi koreninski 
vršički 

rjavkaste,  
ni stranskih,  
sivi koreninski 
vršički 

/ / 

0,1 rjavkaste rjavkaste,  
rjavi koreninski 
vršički 

rjavkaste,  
ni stranskih 

rjavkaste, 
stranske dolge 2 
mm in z rjavimi 
koreninskimi 
vršički 

rjavkaste, 
stranske dolge 2 
mm in z rjavimi 
koreninskimi 
vršički 

0,2 bele/rjavkaste rjavkaste rjavkaste,  
ni stranskih 

rjavkaste,  
ni stranskih,   
steblo pri dnu 
rjavkasto 

rjavkaste,  
ni stranskih 

0,3 bele in ob steblu 
malo rjavkaste/  
rjavkaste 

rjavkaste rjavkaste,  
ni stranskih 

rjavkaste,  
ni stranskih 

rjavkaste,  
ni stranskih 

0,4 rjavkaste rjavkaste / / ni stranskih 
0,5 rjavkaste rjavkaste / / ni stranskih 
0,6 rjavkaste rjavkaste / / ni stranskih 
0,8 rjavkaste / rjavkaste / ni stranskih 

 
Poganjek 

     

0 / / / / najmlajši list 
klorotičen 

0,2 / / najmlajši list 
klorotičen 

/ najmlajši list 
klorotičen 

0,3 / / / listi, predvsem 
listni peclji, 
postajajo rjavkasti 

klorotični listi, 
listni peclji rjavi 

0,5 / / / / najmlajši list zelo 
majhen in 
klorotičen, 
nekrotično steblo 

0,6 / / / / ni novega lista, 
spodnji listi 
nekrotični, 
nekrotično steblo 

0,8 / listni pecelj 
nekrotičen 

nekrotični listi in 
steblo 

/ nekrotični listi in 
steblo 
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Slika 17. Rastline tobaka po 9 dneh obdelave z različnimi koncentracijami Pb, in sicer 0 mM (A), 0,1 mM 
(B), 0,2 mM (C), 0,3 mM (D), 0,4 mM (E), 0,5 mM (F), 0,6 mM (G) in 0,8 mM (H) Pb.  
Figure 17. Tobacco plants after 9-day treatment with Pb.  
 
 

 

Slika 18. Rastline tobaka po 14 dneh obdelave z različnimi koncentracijami Pb, in sicer 0 mM (A), 0,1 mM 
(B), 0,2 mM (C), 0,3 mM (D), 0,4 mM (E), 0,5 mM (F), 0,6 mM (G) in 0,8 mM (H) Pb.  
Figure 18. Tobacco plants after 14-day treatment with Pb. 
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Slika 19. Rastline tobaka po 20 dneh obdelave z 0 mM (A) in 0,6 mM (B) ter 12 dneh obdelave z 0,8 mM 
(C) Pb.  
Figure 19. Tobacco plants after 20-day and 12-day treatment with Pb. 
 
 

 

Slika 20. Rastline tobaka po 17 dneh obdelave z različnimi koncentracijami Pb, in sicer 0 mM (A), 0,01 mM 
(B), 0,05 mM (C) in 0,1 mM (D) Pb.  
Figure 20. Tobacco plants after 17-day treatment with Pb. 
 
 

Kometni test smo izvedli po 3, 5, 7, 10 in 14 dneh obdelave rastlin s Pb. Testirali smo 
genotoksične učinke različnih koncentracij Pb, in sicer do 0,8 mM. V listih rastlin tobaka 
smo – v primerjavi s koreninami – opazili le rahel porast stopnje poškodovanosti DNA 
glede na negativno kontrolo (slika 21A-C). Vrednosti RM so bile zelo nizke, kar kaže na 
majhno poškodovanost DNA v listih v primerjavi s koreninami. Po 7 dneh obdelave smo 
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povečano stopnjo poškodovanosti DNA opazili le pri največji koncentraciji Pb (0,8 mM), 
po 14 dneh pa smo koncentracijsko odvisen odgovor opazili po obdelavi s koncentracijami, 
večjimi od 0,4 mM Pb (sliki 21 in 22).  

Poškodovanost DNA v koreninah rastlin tobaka je bila koncentracijsko odvisna, in sicer po 
3, 5 in 7 dneh obdelave (slika 23). Koncentracije, ki so povzročile genotoksični učinek, so 
bile precej nižje kot pri listih. Visoka stopnja poškodovanosti DNA v koreninah je bila 
opazna že pri 0,1 mM Pb (slika 21B in C).  

Po tridnevni obdelavi korenin s koncentracijo 0,2 mM Pb smo na objektnih stekelcih za 
kometni test našli le 50 jeder, zato smo v naslednjih poskusih izolirali jedra le iz korenin 
rastlin, obdelanih z manjšimi koncentracijami Pb. Po petdnevni obdelavi smo tudi  pri 
0,075 mM in 0,1 mM Pb opazili malo kometov in zelo visoko stopnjo poškodovanosti 
DNA. Po 7 in 14 dneh obdelave na stekelcih nismo našli dovolj kometov, kar si razlagamo 
kot zelo visoko poškodovanost DNA v jedrih korenin. Visoka stopnja poškodovanosti 
DNA lahko namreč vodi do majhnega števila kometov oziroma so le-ti neprimerni za 
analizo. Dobljena nizka vrednost RM je torej podcenjena, saj smo analizirali le komete, ki 
so bili primerni za analizo, medtem ko je verjetno veliko jeder razpadlo v postopku 
kometnega testa. Zaradi tega ti rezultati niso prikazani. 
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         Slika 21. Opis slike je na naslednji strani. 
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Slika 21 (slika je na prejšnji strani). Repni moment po tri- (A), pet- (B), sedem- (C), deset- (D) in 14-dnevni 
(E) obdelavi rastlin tobaka z različnimi koncentracijami Pb. Jedra so bila izolirana iz listov (A-E) in korenin 
(A-C). Prikazana so povprečja median 1-4 poskusov in standardna napaka povprečij. Dodatni statistični 
parametri so podani v prilogi. Abscisne osi grafov ne kažejo enakega razpona koncentracij Pb. 
Figure 21. Tail extent moment after three- (A), five- (B), seven- (C), ten- (D) and 14-day (E) treatment of 
tobacco plants with Pb. 
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Slika 22. Repni moment po tri-, pet-, sedem-, deset- in 14-dnevni obdelavi rastlin tobaka z različnimi 
koncentracijami Pb. Jedra so bila izolirana iz listov. Črte povezujejo povprečja median 1-4 poskusov. 
Dodatni statistični parametri so podani v prilogi. Posamezni grafi so prikazani na sliki 21.  
Figure 22. Tail extent moment after three-, five-, seven-, ten- and 14-day treatment of tobacco plants with 
Pb. 
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Slika 23. Repni moment po tri-, pet- in sedemdnevni obdelavi rastlin tobaka z različnimi koncentracijami Pb. 
Jedra so bila izolirana iz korenin. Prikazana so povprečja median 1-3 poskusov in standardna napaka 
povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v prilogi. Posamezni grafi so prikazani na sliki 21. 
Figure 23. Tail extent moment after three-, five- and seven-day treatment of tobacco plants with Pb. 
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3.2.5 Obdelava rastlin tobaka z zemljo, 
onesnaževano s Pb med poskusom  

Rastline smo iz sterilnega rastnega gojišča presadili v neonesnaženo vrtno prst (150 ml) in 
jih nato vsak drugi dan zalili z raztopinami Pb različnih koncentracij (25 ml). Po 
dvotedenski obdelavi s 100 mM in 200 mM Pb smo opazili zgrbančene liste in veliko 
rumenih spodnjih listov (slika 24). Na podlagi teh simptomov smo se odločili, da bomo za 
kometni test uporabili koncentracije do 100 mM Pb.  

 

 

Slika 24. Rastline tobaka po dvotedenski obdelavi z zemljo, med poskusom onesnaževano z 0 mM (A), 25 
mM (B), 50 mM (C), 100 mM (D) in 200 mM (E) Pb.  
Figure 24. Tobacco plants after two-week treatment with soil, being contaminated with Pb solutions during 
the experiment. 
 

Po dveh tednih obdelave s 40 mM Pb smo opazili, da je bila rast rastlin inhibirana, po 
obdelavi z 80 mM Pb so bili številni listi klorotični, po obdelavi s 100 mM Pb pa je rastlina 
skoraj odmrla. Kometni test po dveh tednih ni pokazal poškodovanosti DNA v listih, po 
treh tednih pa je bila stopnja poškodovanosti DNA zelo velika le po obdelavi s 50 mM in 
60 mM Pb (slika 25).  
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Slika 25. Repni moment po dvo- in tritedenski obdelavi rastlin tobaka z zemljo, med poskusom 
onesnaževano z različnimi koncentracijami Pb. Jedra so bila izolirana iz listov. Prikazana so povprečja 
median 1-2 poskusov in standardna napaka povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v prilogi. 
Figure 25. Tail extent moment after two- and three-week treatment of tobacco plants with soil being 
contaminated with Pb solutions during the experiment. 
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3.2.6 Obdelava rastlin tobaka z zemljo, 
onesnaženo s Pb pred poskusom   

Neonesnaženo zemljo smo zalili z raztopinami Pb. V vsak lonček s 150 ml zemlje smo zlili 
50 ml (poskus I) oziroma 70 ml (poskus II) raztopine svinčevega nitrata. Naslednji dan 
smo iz sterilnega gojišča v to zemljo presadili rastline – v vsak lonček po eno –, ki smo jih 
v nadaljevanju poskusa zalivali z vodo. Kometni test smo naredili po 2-6 tednih rasti 
rastlin v onesnaženi zemlji. Hkrati smo izmerili površine najmlajših listov in naredili test 
somatskih mutacij. 

Znaki toksičnosti so bili na fenotipski ravni opazni pri rastlinah, obdelanih z zemljo, 
onesnaženo s 60 mM Pb in več (poskus I) oziroma 40 mM Pb in več (poskus II). Opazili 
smo, da je bilo z naraščajočo koncentracijo Pb in z daljšim časom obdelave vidnih vedno 
več toksičnih učinkov v obliki fenotipskih sprememb rastline (slika 26).To je razvidno tudi 
iz rezultatov merjenja površine listov. Z večanjem koncentracije Pb se je površina listov 
zmanjševala; največjo površino listov so imele kontrolne rastline (0 mM Pb; slika 27A1 in 
A2). Pri koncentracijah 60-120 mM Pb (slika 27A1) oziroma 40-120 mM Pb (slika 27A2) 
skoraj ni bilo razlik v površini listov med različno starimi rastlinami. Po šesttedenski 
obdelavi rastlin z zemljo, onesnaženo s 120 mM Pb, je bila povprečna površina listov več 
kot 10-krat (slika 27A1) oziroma več kot 20-krat (slika 27A2) manjša od povprečne 
površine listov kontrolnih rastlin.  

Test somatskih mutacij je pokazal rahlo koncentracijsko odvisno povečanje frekvence 
somatskih mutacij (slika 27B1 in B2).  

Kljub temu da so bili pri koncentracijah 100 mM in 120 mM Pb nekateri listi že nekrotični 
(slika 26), s kometnim testom po dveh in treh tednih še nismo zaznali povečane stopnje 
poškodovanosti DNA v listih (slika 27C1 in C2). Povečanje smo opazili šele po štirih 
tednih rasti rastlin v onesnaženi zemlji, in sicer le pri najvišjih dveh koncentracijah Pb (100 
mM in 120 mM). Stopnja poškodovanosti DNA tudi tu ni bila zelo visoka, je bil pa repni 
moment statistično značilno različen od repnega momenta pri kontrolnih rastlinah.  

Pri poskusu II smo uporabili dve negativni kontroli, vodo in kalijev nitrat (slika 26A in B). 
Površina listov, frekvenca somatskih mutacij in repni moment so bili pri obeh kontrolah 
primerljivi (rezultati za kalijev nitrat na sliki 27 niso prikazani).  
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Slika 26. Nadaljevanje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje s prejšnje strani. 

   

   

   

Slika 26. Rastline tobaka v zemlji, onesnaženi s Pb, po 9 (levi stolpec fotografij), 23 (osrednji stolpec 
fotografij) in 44 (desni stolpec fotografij) dneh rasti v zemlji. Preden smo posadili rastline, smo v vsak lonček 
dali 70 ml vode (negativna kontrola; A), 240 mM KNO3 (negativna kontrola; B), 40 mM Pb (C), 60 mM Pb 
(D), 80 mM Pb (E), 100 mM Pb (F) ali 120 mM (G). Rastline smo zalivali z vodo. 
Figure 26. Tobacco plants after 9, 23 and 44 days of cultivation in soil polluted with Pb. 
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Slika 27. Nadaljevanje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje s prejšnje strani. 
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Slika 27. Površina listov (A), frekvenca somatskih mutacij (število mutacijskih sektorjev na cm2 lista; B) in 
repni moment (C) po od dvo- do šesttedenski obdelavi rastlin tobaka z zemljo, onesnaženo z različnimi 
koncentracijami Pb. V vsak lonček s 150 ml zemlje smo dali 50 ml (poskus I; A1-C1) oziroma 70 ml (poskus 
II; A2-C2) raztopine Pb in nato v vsak lonček posadili po eno rastlino. A: Prikazana so povprečja meritev 
površine osmih listov in standardna napaka povprečij. Pri koncentracijah 60 mM Pb in več (A1) oziroma 40 
mM Pb in več (A2) je bila površina lista statistično značilno (P < 0,05; analiza variance in Dunnettov 
posttest) manjša kot pri kontroli (0 mM Pb). B: Za vsako koncentracijo smo prešteli mutacijske sektorje na 
listih osmih rastlin. Povprečja preštetih mutacijskih sektorjev smo delili s povprečno površino lista pri 
posamezni koncentraciji Pb. C: Jedra so bila izolirana iz listov. Prikazana so povprečja median enega 
poskusa in standardna napaka povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v prilogi. 
Figure 27. Leaf area (A), frequency of somatic mutations (B) and tail extent moment (C) after two- to six-
week cultivation of tobacco plants in soil polluted with Pb. 
 
 

Rastline tobaka so šest tednov rasle v zemlji, onesnaženi z različnimi koncentracijami Pb 
(poskus I). Potem smo izmerili vsebnost Pb, Cd, Cu in Zn v tkivu teh rastlin (slika 28). Na 
dan, ko smo v zemljo, onesnaženo s Pb, posadili rastline, smo vzeli vzorec te zemlje in 
izmerili vsebnost Pb, Cd, Cu in Zn (slika 29) ter vsebnost mobilnih frakcij Pb, Cd, Cu in 
Zn (slika 30). Enako smo naredili ob koncu poskusa, tj. po 6 tednih rasti rastlin v 
onesnaženi zemlji.  

Rastline, ki so šest tednov rasle v zemlji, onesnaženi s Pb, so Pb privzele v svoje tkivo. 
Vsebnost Pb v tobaku je naraščala z naraščajočo koncentracijo Pb, s katerim smo 
onesnažili zemljo (slika 28A). Prav tako smo izmerili povečanje  vsebnosti Cd (slika 28B) 
in Zn (slika 28D) v rastlinskem tkivu, medtem ko velikih razlik v vsebnosti Cu (slika 28C) 
v odvisnosti od koncentracije Pb v zemlji ni bilo. 

C1 C2 
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Slika 28. Vsebnost Pb (A), Cd (B), Cu (C) in Zn (D) v rastlinah tobaka po šesttedenski obdelavi z zemljo, 
onesnaženo z različnimi koncentracijami Pb. Za vsako koncentracijo Pb je bila izmerjena vsebnost v dveh 
vzorcih celotnih rastlin. Prikazani sta obe meritvi, črta pa povezuje povprečne vrednosti obeh meritev. 
Figure 28. Pb (A), Cd (B), Cu (C) and Zn (D) concentrations in tobacco plants cultivated for six weeks in 
soil polluted with Pb. 
 
 

Vsebnost kovin v zemlji smo izmerili, preden smo vanjo posadili rastline (pred poskusom), 
in po šesttedenskem poskusu. Primerjali smo celokupno vsebnost Pb, Cd, Cu in Zn ter 
mobilne frakcije teh kovin (sliki 29 in 30). 

Z naraščajočo koncentracijo Pb, s katero smo onesnažili zemljo, se je celokupna vsebnost 
Pb v zemlji povečevala tako pred poskusom kot po poskusu. Vsebnost Pb v zemlji, 
onesnaženi s 60 mM-120 mM Pb, je bila pred poskusom precej večja kot po poskusu, 
medtem ko je bila vsebnost Pb v zemlji, onesnaženi z manjšimi koncentracijami, v obeh 
primerih skoraj enaka (slika 29A). Podoben trend kot pri celokupni vsebnosti Pb v zemlji 
smo opazili tudi pri vsebnosti mobilne frakcije Pb v zemlji (slika 30A). V zemlji, 
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onesnaženi z najvišjo koncentracijo Pb (120 mM), smo zaznali padec celokupne vsebnosti 
Pb in vsebnosti mobilne frakcije Pb pred poskusom (sliki 29A in 30A). 

Celokupna vsebnost kovin Cd, Cu in Zn v zemlji je bila podobna pred in po poskusu. Tudi 
s povečevanjem koncentracije Pb v zemlji se vsebnost Cd, Cu in Zn ni spremenila (slika 
29B-D). V zemlji, onesnaženi z visokimi koncentracijami Pb (nad 60 mM Pb), je bila pred 
poskusom povečana vsebnost mobilnih frakcij Cd in Zn (slika 30B in D). Vsebnost 
mobilne frakcije Cu pa je z naraščajočo koncentracijo Pb v zemlji rahlo upadala (slika 
30C). 
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Slika 29. Vsebnost Pb (A), Cd (B), Cu (C) in Zn (D) v zemlji, onesnaženi z različnimi koncentracijami Pb, 
pred in po šesttedenskem poskusu. Za vsako koncentracijo Pb je bila izmerjena vsebnost v dveh vzorcih. 
Prikazani sta obe meritvi, črta pa povezuje povprečne vrednosti obeh meritev. 
Figure 29. Pb (A), Cd (B), Cu (C) and Zn (D) concentrations in Pb-polluted soil before and after a six-week 
experiment.  
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Slika 30. Vsebnost mobilne frakcije Pb (A), Cd (B), Cu (C) in Zn (D) v zemlji, onesnaženi z različnimi 
koncentracijami Pb, pred in po šesttedenskem poskusu. Za vsako koncentracijo Pb je bila izmerjena vsebnost 
v dveh vzorcih. Prikazani sta obe meritvi, črta pa povezuje povprečne vrednosti obeh meritev. 
Figure 30. Pb (A), Cd (B), Cu (C) and Zn (D) exchangeable fractions in Pb-polluted soil before and after a 
six-week experiment. 
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3.3 Obdelava rastlin krompirja s 
kadmijem  

Poskusi obdelave s Cd so bili narejeni na sortah rastlin krompirja ‘Korela’ in ‘Desirée’, 
vendar so rezultati poskusov na sorti ‘Desirée’ v tej disertaciji prikazani le enkrat (sliki 32 
in 33).  

3.3.1 Dveurna obdelava rastlin krompirja s Cd 
Poskusi dveurne obdelave s Cd so bili narejeni na dveh sortah rastlin krompirja, in sicer 
‘Korela’ (slika 31) in ‘Desirée’ (slika 32).  

Rastline smo za dve uri izpostavili 0–2,0 mM Cd ter iz korenin in listov takoj izolirali jedra 
za kometni test ali pa smo rastline po obdelavi s Cd za 48 ur dali v vodo in šele nato iz 
korenin izolirali jedra za kometni test. Po dveh urah obdelave z 0–2,0 mM Cd smo opazili 
koncentracijsko odvisen odgovor v stopnji poškodovanosti jedrne DNA v koreninah (slika 
31, 32A). Prav tako se je povečala stopnja poškodovanosti DNA v listih (slika 32A). Če 
smo rastline po obdelavi s Cd pustili še za dva dni (48 ur) v vodi, je stopnja 
poškodovanosti dodatno narasla (slika 31).  

Za pozitivno kontrolo smo uporabili EMS. Po dveurni obdelavi z 20 mM in 40 mM EMS 
smo tako v koreninah kot v listih zaznali koncentracijsko odvisno povečanje stopnje 
poškodovanosti DNA (slika 32B). 
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Slika 31. Odstotek DNA v repu kometa po dveurni obdelavi rastlin krompirja sorte ‘Korela’ z različnimi 
koncentracijami Cd. Jedra so bila izolirana iz korenin takoj po obdelavi s Cd ali pa smo rastline po obdelavi s 
Cd prenesli v vodo za 48 ur in šele nato izolirali jedra. Prikazana so povprečja median enega poskusa in 
standardna napaka povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v prilogi. 
Figure 31. Percentage of DNA in tail after two-hour treatment of ‘Korela’ potato plants with Cd. 
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Slika 32. Odstotek DNA v repu kometa po dveurni obdelavi rastlin krompirja sorte ‘Desirée’ z različnimi 
koncentracijami Cd (A) in etilmetansulfonata (EMS; B). Jedra so bila izolirana iz korenin in listov. Prikazana 
so povprečja median enega poskusa in standardna napaka povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v 
prilogi. 
Figure 32. Percentage of DNA in tail after two-hour treatment of ‘Desirée’ potato plants with Cd (A) or ethyl 
methanesulfonate (B). 

 

Rastline sorte ‘Desirée’ so bile po dveurni izpostavitvi 0,4-1,6 mM Cd (rezultati za celoten 
razpon koncentracij Cd niso prikazani) povešene in uvele. Rastline, ki so bile istočasno 
izpostavljene vodi (negativna kontrola) ali EMS (pozitivna kontrola), so bile tudi na koncu 
poskusa turgidne oziroma nespremenjene glede na začetno stanje (slika 33). 

 

 
 

Slika 33. Rastline krompirja sorte ‘Desirée’ po dveurni obdelavi z različnimi koncentracijami Cd (A: 0 mM 
(voda), B: 0,5 mM, C: 1 mM) in etilmetansulfonata (D: 20mM, E: 40 mM).  
Figure 33. ‘Desirée’ potato plants after two-hour treatment with Cd or ethyl methanesulfonate. 
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3.3.2 24-urna obdelava rastlin krompirja s Cd 
V preliminarnem poskusu smo rastline krompirja izpostavili 1-10 mM Cd, vendar so se po 
24 urah rastline skoraj v celoti posušile. Tudi pri koncentracijah, ki smo jih uporabili za 
dveurno obdelavo (poglavje 3.3.1), smo opazili venenje, zato smo za 24-urno obdelavo 
uporabili precej manjše koncentracije Cd. Želeli smo poiskati letalno koncentracijo Cd, 
zato smo rastline za 9 dni izpostavili 20-140 µM Cd. Pri koncentracijah, večjih od 60 µM, 
nismo opazili rasti novih korenin, opazili pa smo zmanjšamo število kometov, primernih za 
analizo, zato smo se za nadaljnje poskuse odločili uporabljati koncentracije do 60 µM Cd.  

Rastline krompirja smo za 24 ur izpostavili 0-50 µM Cd. Po obdelavi smo iz listov in 
korenin izolirali jedra za kometni test. Ta je v koreninah pokazal koncentracijsko odvisno 
povečanje stopnje poškodovanosti DNA, medtem ko genotoksičnega učinka v listih 
obdelanih rastlin ni bilo (slika 34). Opazili smo tudi upad stopnje poškodovanosti DNA pri 
najvišji koncentraciji Cd (40 µM). 
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Slika 34. Odstotek DNA v repu kometa po 24-urni obdelavi rastlin krompirja z različnimi koncentracijami 
Cd. Jedra so bila izolirana iz korenin in listov. Prikazana so povprečja median treh poskusov in standardna 
napaka povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v prilogi. 
Figure 34. Percentage of DNA in tail after 24-hour treatment of potato plants with Cd. 
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Po 24-urni izpostavitvi rastlin krompirja vodni raztopini kadmijevega klorida smo tudi 
izmerili vsebnost kadmija v poganjku in koreninah izpostavljenih rastlin. Z večanjem 
koncentracije Cd se je povečevala vsebnost Cd v rastlinskem tkivu, kar je bilo posebej 
izrazito pri koreninah (slika 35). Vsebnost Cd je bila v poganjku rastlin, izpostavljenim 60 
µM Cd, skoraj 140-krat večja od vsebnosti Cd v kontrolnih rastlinah (slika 35). Vsebnost 
Cd v koreninah je bila od 4,6-krat (pri negativni kontroli) do 8,6-krat (pri 20 µM Cd) večja 
kot v poganjku. V koreninah se je po 24 urah nakopičilo 260-krat več Cd kot v kontrolnih 
rastlinah. 
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Slika 35. Vsebnost Cd v poganjku in koreninah rastlin krompirja po 24-urni obdelavi z različnimi 
koncentracijami Cd. Rezultati so povprečja treh poskusov in standardna napaka povprečij.  
Figure 35. Cd concentrations in shoots and roots of potato plants after 24-hour treatment with Cd.  
 
 

Istočasno z merjenjem vsebnosti Cd smo izmerili tudi vsebnosti Cu, Fe, Mn in Zn v 
poganjkih in koreninah istih rastlin (slika 36). Opazili smo, da so edinole pri Cu vsebnosti 
v poganjku in koreninah podobne. Pri ostalih kovinah smo v koreninah opazili večjo 
vsebnost kot v poganjku, in sicer pri Zn do dvakrat, pri Mn do štirikrat in pri Fe do 
enajstkrat (slika 36). S povečevanjem koncentracije Cd se je vsebnost Fe, Mn in Zn v 
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rastlinskem tkivu zmanjšala (slika 36), vendar razlike glede na kontrolo (0 µM Cd) niso 
bile statistično značilne. Razmerje med vsebnostjo kovin v koreninah in poganjku rastlin 
krompirja po 24-urni obdelavi z 0-60 µM Cd prikazuje slika 37. 

Koncentracija Cd (µM)

0 20 40 60

Vs
eb

no
st

 C
u 

(m
g 

kg
-1

 S
M

) 

0

5

10

15

20

25

30

Poganjek
Korenine

   Koncentracija Cd (µM)

0 20 40 60

Vs
eb

no
st

 F
e 

(m
g 

kg
-1
 S

M
) 

0

500

1000

1500

2000

Poganjek
Korenine

 

Koncentracija Cd (µM)

0 20 40 60

Vs
eb

no
st

 M
n 

(m
g 

kg
-1

 S
M

) 

0

50

100

150

200

Poganjek
Korenine

     Koncentracija Cd (µM)

0 20 40 60

Vs
eb

no
st

 Z
n 

(m
g 

kg
-1
 S

M
) 

0

10

20

30

40

50

60

Poganjek
Korenine

 

Slika 36. Vsebnost Cu (A), Fe (B), Mn (C) in Zn (D) v koreninah in poganjkih rastlin krompirja po 24-urni 
obdelavi z različnimi koncentracijami Cd. Rezultati so povprečja treh poskusov in standardna napaka 
povprečij.  
Figure 36. Cu (A), Fe (B), Mn (C) and Zn (D) concentrations in roots and shoots of potato plants after 24-
hour treatment with Cd. 
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Slika 37. Razmerje med vsebnostjo kovin Cu, Fe, Mn in Zn v koreninah in poganjkih rastlin krompirja po 
24-urni obdelavi z različnimi koncentracijami Cd.  
Figure 37. Ratio between Cu, Fe, Mn and Zn concentrations in roots and shoots of potato plants treated for 
24 hours with Cd. 
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3.3.3 Eno- in dvotedenska obdelava rastlin 
krompirja s Cd 

Rastline krompirja so dva tedna rasle v Hoaglandovi raztopini, v katero smo dodali 
različne koncentracije Cd. Po enem in dveh tednih smo iz listov teh rastlin izolirali jedra za 
kometni test. Po enem tednu obdelave s Cd stopnja poškodovanosti DNA ni bila velika, po 
dveh tednih pa je bil koncentracijsko odvisen odgovor že bolj izrazit (slika 38). Po enem 
tednu je bil statistično značilen porast v odstotku DNA v repu pri 7,5 μM in 12,5 µM Cd, 
po dveh tednih pa pri koncentracijah od 5,0 µM do 12,5 µM Cd.  
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Slika 38. Odstotek DNA v repu kometa po eno- in dvotedenski obdelavi rastlin krompirja z različnimi 
koncentracijami Cd. Jedra so bila izolirana iz listov. Prikazana so povprečja median dveh poskusov in 
standardna napaka povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v prilogi. 
Figure 38. Percentage of DNA in tail after one- and two-week treatment of potato plants with Cd. 
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Po štirih dneh so spodnji listi rastlin, ki so bile izpostavljene 10,0 in 12,5 µM Cd, postali 
rumeni in nekrotični. Po enem tednu so vsem rastlinam spodnji listi porumeneli in/ali 
odpadli. Po dveh tednih so bili tudi zgornji listi rastlin, ki so bile izpostavljene 10,0 in 12,5 
µM Cd, rumenkasti, prav tako se je zmanjšala rast korenin oziroma so le-te skoraj povsem 
odmrle. Slika 39 prikazuje rastline tega poskusa, ki smo jih še dodatnih pet dni obdelovali 
s Cd. Razlike med kontrolno rastlino, ki je bila v vodi, in rastlino, ki je bila izpostavljena 
najvišji koncentraciji Cd (12,5 µM), so dobro vidne na desni fotografiji slike 39.  

 

  

Slika 39. Rastline krompirja sorte ‘Korela’ po 19-dnevni obdelavi z različnimi koncentracijami Cd, in sicer 0 
µM (A), 2,5 µM (B), 5 µM (C), 7,5 µM (D), 10 µM (E) in 12,5 µM (F) Cd.  
Figure 39. ‘Korela’ potato plants after 19-day treatment with Cd. 
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3.4 Obdelava izoliranih jeder in rastlin 
krompirja s cinkom  

3.4.1 Enourna obdelava izoliranih jeder s Zn 
Za brezcelični kometni test smo iz listov in korenin rastlin krompirja izolirali jedra, jih 
vklopili v agarozni sloj na objektnem stekelcu in ta stekelca izpostavili različnim 
koncentracijam Zn. Po enourni obdelavi smo opazili koncentracijsko odvisno povečanje 
stopnje poškodovanosti DNA v koreninah, ne pa v listih (slika 40). V listih je bil porast v 
stopnji poškodovanosti DNA glede na kontrolo (0 mM Zn) opazen le pri največji 
koncentraciji Zn (10 mM). Odstotek DNA v repu pri kontroli je bil je tako v koreninah kot 
v listih večji od odstotka DNA v repu pri koncentracijah 0,1-5 mM Zn.  
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Slika 40. Opis slike je na naslednji strani.  
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Slika 40 (slika je na prejšnji strani). Odstotek DNA v repu kometa po enourni obdelavi izoliranih jeder 
rastlin krompirja z različnimi koncentracijami Zn. Jedra so bila izolirana iz korenin in listov. Prikazana so 
povprečja median dveh poskusov in standardna napaka povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v 
prilogi. 
Figure 40. Percentage of DNA in tail after one-hour Zn treatment of nuclei isolated from potato leaves or 
roots. 
 

3.4.2 24-urna obdelava rastlin krompirja s Zn  
S preliminarnim poskusom smo želeli ugotoviti, kolikšne koncentracije cinka so letalne za 
rastline krompirja. Spremljali smo fenotipske spremembe rastlin, izpostavljene 
koncentracijam do 2,5 mM Zn. Šele po treh dneh in pol so se pojavili prvi opazni učinki, 
kot so rjavi listni robovi in venenje listov. Po osmih dneh smo zaznali koncentracijsko 
odvisen odgovor, ki je značilen za esencialne elemente; najmanj fenotipskih sprememb je 
bilo na rastlini, izpostavljeni 0,01 mM, z večanjem koncentracije so bile rastline vedno bolj 
posušene, kontrolna rastlina pa je kazala znake pomanjkanja Zn (slika 41). Na podlagi teh 
opazovanj smo se odločili za razpon koncentracij Zn, uporabljenih za kometni test. 
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Slika 41. Rastline krompirja po petih (prva vrstica fotografij), šestih (druga vrstica fotografij) in dvanajstih 
(fotografija v tretji vrstici) dneh obdelave z različnimi koncentracijami Zn, in sicer 0 mM (A), 0,01 mM (B), 
0,1 mM (C), 0,3 mM (D), 0,5 mM (E), 1 mM (F) in 2,5 mM (G) Zn. 
Figure 41. Potato plants after five-, six- and twelve-day treatment with Zn. 

A B C D E F G 

A B C D E F G 

A B C D E F G 



Žnidar I. Vrednotenje genotoksičnosti kovin z rastlinskimi biotesti.  
   Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2008 86 

Rastline krompirja smo iz sterilnega rastnega gojišča za 24 ur prenesli v vodne raztopine 
cinkovega sulfata različnih koncentracij. Za negativno kontrolo smo poleg vode uporabili 
še magnezijev sulfat. Po 24 urah so rastline ovenele predvsem pri najvišjih koncentracijah 
cinkovega sulfata (5 mM in 10 mM). Pri nižjih koncentracijah smo opazili le posušene 
robove nekaterih listov, medtem ko so bile rastline v vodi in magnezijevem sulfatu brez 
vidnih simptomov toksičnosti. Tako v listih kot v koreninah smo opazili koncentracijsko 
odvisno povečanje stopnje poškodovanosti DNA (slika 42). V kontrolnih rastlinah (0 mM 
Zn) je bila stopnja poškodovanosti DNA večja kot v rastlinah, izpostavljenih 0,1 mM Zn. 
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Slika 42. Odstotek DNA v repu kometa po 24-urni obdelavi rastlin krompirja z različnimi koncentracijami 
Zn. Jedra so bila izolirana iz korenin in listov. Prikazana so povprečja median treh poskusov in standardna 
napaka povprečij. Dodatni statistični parametri so podani v prilogi. 
Figure 42. Percentage of DNA in tail after 24-hour treatment of potato plants with Zn. 
 
 

Po 24-urni obdelavi rastlin krompirja z različnimi koncentracijami Zn smo izmerili tudi 
vsebnost cinka v poganjku in koreninah. Tako v poganjku kot v koreninah smo opazili 
koncentracijsko odvisno povečanje vsebnosti Zn (slika 43). Razmerje med vsebnostjo Zn v 
koreninah in poganjku krompirja prikazuje slika 44. Pri koncentracijah do 1 mM Zn je bila 
vsebnost Zn v koreninah okoli 13-krat večja od vsebnosti v poganjku. Pri 5 mM in 10 mM 
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Zn pa se je razmerje precej zmanjšalo; vsebnost Zn v koreninah je bila le še do trikrat večja 
od vsebnosti v poganjku. 
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Slika 43. Vsebnost Zn v poganjkih in koreninah rastlin krompirja po 24-urni obdelavi rastlin z različnimi 
koncentracijami Zn.  
Figure 43. Zinc concentrations in shoots and roots of potato plants treated for 24 hours with Zn. 
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Slika 44. Razmerje med vsebnostjo Zn v koreninah in poganjkih rastlin krompirja po 24-urni obdelavi rastlin 
z različnimi koncentracijami Zn.  
Figure 44. Ratio between zinc concentrations in roots and shoots of potato plants treated for 24 hours with 
Zn. 

 



Žnidar I. Vrednotenje genotoksičnosti kovin z rastlinskimi biotesti.  
   Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2008 89 

3.5 Obdelava rastlin krompirja z 
ekstrakti onesnaženih tal 

Rastline krompirja smo za 24 ur izpostavili vodnim ekstraktom neonesnaženih tal (vzorec 
K) in onesnaženih tal (vzorca 4 in 5). Pri poskusu smo hkrati uporabili tudi negativno 
(destilirana voda) in pozitivno (EMS) kontrolo.  

Vzorca 4 in 5 sta v primerjavi z vzorcem K vsebovala precej več Pb, Cd in Zn. Iz tabele 6 
je tudi razvidno, da so v vzorcih 4 in 5 celokupne vsebnosti Pb, Cd in Zn bistveno 
presegale kritične imisijske vrednosti, ki jih določa slovenska zakonodaja (Ur. l. RS, 
1996). Kljub temu da so bile vsebnosti kovin v vzorcu K precej manjše od vsebnosti kovin 
v vzorcih 4 in 5, je vsebnost Pb v vzorcu K presegala opozorilno imisijsko vrednost, ki jo 
določa slovenska zakonodaja (Ur. l. RS, 1996; tabela 6). 

Količine vseh treh kovin, ki so bile z vodo ekstrahirane iz vzorcev 4 in 5, so močno 
presegale količine kovin, ekstrahiranih iz vzorca K. Količina Pb, ekstrahirana iz vzorca 4 
(33,8 µg g-1 SM), je celo presegala razpon vrednosti za običajno celokupno vsebnost Pb v 
neonesnaženih tleh (10-30 µg g-1 SM; Adriano, 2001). Tako v vodnem ekstraktu vzorca K 
kot v vodi pa je bilo vseh treh kovin zelo malo, blizu meje detekcije ali celo pod njo (tabela 
6, slika 45). Od vseh treh kovin je le koncentracija Pb v vodnih ekstraktih onesnaženih tal 
(vzorca 4 in 5) presegala mejno vrednost za odpadne vode, ki jo določa slovenska 
zakonodaja (Ur. l. RS, 2007; tabela 7). 

Po 24-urni obdelavi z vodo in z ekstraktom neonesnaženih tal sta bili vsebnosti Pb v 
poganjkih rastlin krompirja zelo podobni (2,4 µg g-1 SM in 3,0 µg g-1 SM). V poganjkih 
rastlin, ki so bile obdelane z ekstraktom onesnaženih tal, je bilo več Pb kot v poganjkih 
rastlin, obdelanih z ekstraktom neonesnaženih tal (tabela 6). Po vseh obdelavah je bila 
vsebnost Pb večja v koreninah kot v poganjku; razmerje je bilo od 5 do 240 (slika 46). 
Opazili smo izrazit porast vsebnosti Pb v koreninah rastlin krompirja, obdelanih z 
ekstraktoma onesnaženih tal; korenine so iz ekstrakta onesnaženih tal privzele 70-krat več 
Pb kot iz ekstrakta neonesnaženih tal (tabela 6, slika 47A).  

Vsebnost Cd v rastlinskem tkivu je bila zelo majhna, v več primerih (v koreninah rastlin, ki 
so bile obdelane z EMS, vodo in vzorcem K) celo pod mejo detekcije. Povečano vsebnost 
Cd smo opazili v koreninah rastlin, ki so bile obdelane z ekstraktoma onesnaženih tal 
(tabela 6, sliki 46 in 47B).  
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Vsebnost Zn v poganjku je bila podobna pri vseh obdelavah (57-66 µg g-1 SM), prav tako 
vsebnost Zn v koreninah ni izstopala pri nobeni od obdelav, vendar smo največjo vsebnost 
Zn opazili v tkivih rastlin, ki so bile izpostavljene ekstraktom onesnaženih tal. Vsebnost Zn 
v koreninah je bila večja kot v poganjku; razmerje med vsebnostjo Zn v koreninah in v 
poganjku je bilo od 4 do 11 (tabela 6, sliki 46 in 47C). 
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Tabela 6. Vsebnost Pb, Cd in Zn v tleh, vsebnost v koreninah in poganjkih rastlin krompirja ter količina iz 
vzorca tal ekstrahirane kovine. Vsebnost kovin v rastlinskem tkivu smo izmerili po 24-urni izpostavitvi 
rastlin 9 mM etilmetansulfonatu (EMS; pozitivna kontrola), vodi (negativna kontrola) ter vodnim ekstraktom 
neonesnaženih (vzorec K) in onesnaženih (vzorca 4 in 5) tal.  
Table 6. Pb, Cd and Zn concentrations in soil, in roots or shoots of potato plants, and amount of metals 
extracted by water from (non)contaminated soil samples. 
 

 Vsebnost kovine (µg g-1 SM) 

 Pb Cd Zn 

Celokupna vsebnost kovine v tleh     
Vzorec Ka 115 1 129 
Vzorec 4a 59290 184 3273 
Vzorec 5a 33320 120 2282 

Običajna vsebnost v neonesnaženih tlehb  10-30c < 1d 10-300 
Mejna imisijska vrednost v tlehe 85 1 200 
Opozorilna imisijska vrednost v tlehe 100 2 300 
Kritična imisijska vrednost v tlehe 530 12 720 

Količina kovine, ki je bila z vodo 
ekstrahirana iz vzorca talf     
Voda  0,02 nd 0,008 
Vzorec K 0,09 nd 0,002 
Vzorec 4 33,8 0,37 5,2 
Vzorec 5 14,5 0,12 1,6 

Vsebnost kovine v koreninah    
EMS 10 nd 266 
Voda  11 nd 598 
Vzorec K 25 nd 417 
Vzorec 4 2760 20,9 729 
Vzorec 5 1666 13,1 611 

Vsebnost kovine v poganjkih    
EMS 1,8 1,11 66 
Voda  2,4 1,02 63 
Vzorec K 3,0 nd 57 
Vzorec 4 14,0 0,26 64 
Vzorec 5 7,0 0,03 65 

nd … Vrednost je bila pod mejo detekcije.  
a Povzeto po Vidic (2003). 
b Povzeto po Adriano (2001). 
c Vsebnost Pb v kmetijskih tleh naj bi bila 2-300 µg g-1 SM, še več pa blizu gosto naseljenih in 
industrijskih območij.  
d Vsebnost Cd se lahko poveča glede na človekove dejavnosti in preperevanje osnovne 
kamnine.  
e Povzeto po Uradni list RS, 68-3722/96. 
f Količina kovine, ki je bila z vodo ekstrahirana iz vzorca tal, je podana v µg kovine na g suhe 
mase vzorca tal. Koncentracije kovin v vodnih ekstraktih tal so v tabeli 7.  
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Tabela 7. Koncentracija Pb, Cd in Zn v vodi (negativna kontrola) ter v vodnih ekstraktih neonesnaženih 
(vzorec K) in onesnaženih (vzorca 4 in 5) tal.  
Table 7. Pb, Cd and Zn concentrations in water and in water extracts of (non)contaminated soils.  
 

 Koncentracija kovine (µM) 

 Pb Cd Zn 
 
Mejna vrednost koncentracije kovine  
v industrijski odpadni  vodi, ki se odvaja v vode 
ali v javno kanalizacijoa  2,4 0,9 31 

Koncentracija kovine v vodnih ekstraktih tal    
Voda  0,01 nd 0,03 
Vzorec K 0,08 nd 0,00 
Vzorec 4 33 0,7 15,8 
Vzorec 5 14 0,2 4,9 

a Povzeto po Uradni list RS, 45-2463/07 (Pb: 0,5 mg L-1, Cd: 0,1 mg L-1, Zn: 2,0 mg L-1). 
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Slika 45. Količina Pb (A), Cd (B) in Zn (C), ki je bila z vodo ekstrahirana iz vzorca neonesnaženih (vzorec 
K) in onesnaženih (vzorca 4 in 5) tal, ter količina kovin v vodi (negativna kontrola). Količina kovine je 
podana v µg kovine na g suhe mase vzorca tal. 
Figure 45. Amount of Pb (A), Cd (B) and Zn (C) extracted by water from (non)contaminated soil samples. 
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Slika 46. Razmerje med vsebnostjo kovin Pb, Cd in Zn v koreninah in poganjkih rastlin krompirja po 24-urni 
obdelavi z 9 mM etilmetansulfonatom (EMS; pozitivna kontrola), vodo (negativna kontrola) ter vodnimi 
ekstrakti neonesnaženih (vzorec K) in onesnaženih (vzorca 4 in 5) tal. 
Figure 46. Ratio between Pb, Cd and Zn concentrations in roots and shoots of potato plants treated for 24 
hours with ethyl methanesulfonate, water and water extracts of (non)contaminated soils. 
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Slika 47. Vsebnost Pb (A), Cd (B) in Zn (C) v poganjkih in koreninah rastlin krompirja po 24-urni obdelavi 
z 9 mM etilmetansulfonatom (EMS; pozitivna kontrola), vodo (negativna kontrola) ter vodnimi ekstrakti 
neonesnaženih (vzorec K) in onesnaženih (vzorca 4 in 5) tal.   
Figure 47. Pb (A), Cd (B) and Zn (C) concentrations in shoots and roots of potato plants after 24-hour 
treatment with ethyl methanesulfonate, water and water extracts of (non)contaminated soils. 
 
 

Po 24 urah izpostavitve rastlin vodnim ekstraktom tal, EMS in vodi smo iz korenin in 
listov izolirali jedra in s kometnim testom ovrednotili stopnjo poškodovanosti jedrne DNA. 
Tako v listih kot v koreninah je bila z EMS povzročena stopnja poškodovanosti DNA 
statistično značilno večja od stopnje poškodovanosti DNA pri vseh ostalih vzorcih (voda in 
vzorci tal). Po obdelavi rastlin z EMS (pozitivna kontrola) je bil odstotek DNA v repu do 
desetkrat večji od odstotka DNA v repu po obdelavi rastlin z vodo (negativna kontrola; 
slika 48). 

C 

A B 
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V listih rastlin, ki so bile izpostavljene ekstraktom tal, je bila stopnja poškodovanosti DNA 
podobna tisti pri negativni kontroli (voda). Kljub temu je bil odstotek DNA v repu pri 
vzorcu 5 statistično značilno večji od vrednosti pri negativni kontroli in vzorcu K (slika 
48). 

V koreninah rastlin, ki so bile izpostavljene ekstraktom tal, je bila stopnja poškodovanosti 
DNA pri vseh treh vzorcih tal (vzorci K, 4 in 5) večja kot pri negativni kontroli (voda), a le 
pri vzorcu K je bila ta razlika tudi statistično značilna (slika 48).  
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Slika 48. Odstotek DNA v repu kometa po 24-urni obdelavi rastlin krompirja z etilmetansulfonatom (EMS; 
pozitivna kontrola), vodo (negativna kontrola) ter vodnimi ekstrakti neonesnaženih (K) in onesnaženih (4 in 
5) tal. Jedra so bila izolirana iz korenin in listov. Prikazana so povprečja median dveh poskusov in standardna 
napaka povprečij. Število median za izračun posameznega povprečja je podano v prilogi. Statistično 
značilnost razlik med vzorcem negativne kontrole (voda) in ostalimi vzorci smo ovrednotili z analizo 
variance in Dunnettovim posttestom, posebej za liste in posebej za korenine (*... P < 0,05; **... P < 0,01).  
Figure 48. Percentage of DNA in tail after 24-hour treatment of potato plants with ethyl methanesulfonate, 
water and water extracts of (non)contaminated soils.   
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Koncentracije kovin v vodnih ekstraktih tal (tabela 7) so bile zelo nizke v primerjavi s 
koncentracijami kovin v vodnih raztopinah, ki smo jih uporabili za 24-urno obdelavo 
rastlin (poglavja 3.2.3 (Pb), 3.3.2 (Cd) in 3.4.2 (Zn); tabela 8). V tabeli 8 so prikazane 
najnižje koncentracije vodnih raztopin kovin, ki smo jih uporabili za 24-urno obdelavo 
rastlin in hkrati za merjenje vsebnosti kovin v rastlinskem tkivu po obdelavi. Koncentracije 
kovin v vodnih raztopinah v tabeli 8 primerjamo s koncentracijami kovin v vodnem 
ekstraktu vzorca 4, saj je le-ta od vseh vzorcev tal vseboval največ Pb, Cd in Zn (tabela 6). 
Pri vseh obdelavah je bila vsebnost kovin v koreninah večja od vsebnosti v poganjku. 
Razmerje v vsebnosti Pb in Cd med koreninami in poganjkom je bilo precej večje po 
obdelavi rastlin z vodnimi ekstrakti tal kot z vodnimi raztopinami. Od vseh treh kovin je 
bila samo pri Zn primerljiva vsebnost Zn v tkivu rastlin, obdelanih z vodno raztopino Zn in 
z ekstraktom onesnaženih tal (če koncentracijo Zn preračunamo na enake koncentracije). 
Tudi razmerje v vsebnosti Zn med koreninami in poganjkom je bilo skoraj enako (13 in 
11).  

 
Tabela 8. Primerjava rezultatov meritev vsebnosti kovin v koreninah in poganjkih rastlin, obdelanih z 
vodnimi raztopinami kovin ali z vodnim ekstraktom onesnaženih tal (vzorec 4). Obdelava rastlin je bila 24-
urna. Z vodnim ekstraktom tal, vodno raztopino kadmijevega klorida in vodno raztopino cinkovega sulfata 
smo obdelali rastline krompirja, z vodno raztopino svinčevega nitrata pa rastline tobaka. 
Table 8. Comparison of lead, cadmium and zinc concentrations in roots and shoots of plants treated with 
lead, cadmium and zinc water solutions or with water extract of contaminated soil.   
 

 Vodna raztopina Vodni ekstrakt tal 
 
Pb 

  

Koncentracija Pb v raztopini (µM) 800 33 
Vsebnost Pb v koreninah (µg g-1 SM) 38100 2760 
Vsebnost Pb v poganjku (µg g-1 SM) 453 14 
Vsebnost Pb v kor./vsebnost Pb v pog. 84 197 
 
Cd 

  

Koncentracija Cd v raztopini (µM) 20 0,7 
Vsebnost Cd v koreninah (µg g-1 SM) 206 21 
Vsebnost Cd v poganjku (µg g-1 SM) 24 0,3 
Vsebnost Cd v kor./vsebnost Cd v pog. 9 70 
 
Zn 

  

Koncentracija Zn v raztopini (µM) 100 15,8 
Vsebnost Zn v koreninah (µg g-1 SM) 4170 729 
Vsebnost Zn v poganjku (µg g-1 SM) 317 64 
Vsebnost Zn v kor./vsebnost Zn v pog. 13 11 
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3.6 Obdelava čebule z 
etilmetansulfonatom, kadmijem in 
cinkom 

V okviru našega dela je bila opravljena tudi diplomska naloga. V njej so prikazani in 
podrobno obdelani rezultati poskusov s čebulami (Babič, 2008). 

3.6.1 Dveurna in 24-urna obdelava čebule z EMS 
Pri vseh poskusih smo za pozitivno kontrolo uporabili EMS.  

Po dveurni obdelavi z 3 mM EMS se je frekvenca mikrojeder v koreninah statistično 
značilno povečala glede na negativno kontrolo (voda), pri tem pa se mitozni indeks ni 
spremenil (Babič, 2008). 

Po 24-urni obdelavi z 0-40 mM EMS smo predvsem pri 1-8 mM EMS opazili povečanje 
frekvence mikrojeder glede na negativno kontrolo, vendar v enem od treh poskusov vpliva 
EMS na frekvenco mikrojeder nismo zaznali. Mitozni indeks se je po obdelavi z EMS 
zmanjšal, v enem od treh poskusov pa se je povečal. Opazili smo, da se je v koreninah, 
obdelanih z EMS, povečala frekvenca kromosomskih aberacij, predvsem anafaznih 
mostičkov (Babič, 2008). 

3.6.2 Dveurna in 24-urna obdelava čebule s Cd 
Po dveurni obdelavi z 0-25 µM Cd smo čebule prenesli za 42 ur v vodo in nato pripravili 
preparate za test mikrojeder. Frekvenca mikrojeder pri testiranih raztopinah Cd (0,25-25 
µM Cd) ni bila statistično značilno različna od negativne kontrole (voda), mitozni indeks 
pa se je po obdelavi s Cd zmanjšal. Izmerili smo tudi dolžino korenin; najkrajše so bile pri 
največji koncentraciji Cd. Pri vseh koncentracijah Cd smo opazili kromosomske aberacije, 
največ pri največji koncentraciji (Babič, 2008). 

Po 24-urni obdelavi z 0-2,5 mM Cd smo čebule prenesli za 24 ur v vodo in nato pripravili 
preparate za test mikrojeder. Frekvenca mikrojeder ni bila odvisna od koncentracije Cd 
(0,25-2500 µM Cd), tudi do bistvenih sprememb v mitoznem indeksu ni prišlo. Na 
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preparatih s Cd obdelanih korenin smo opazili številne obarvane delce oziroma fragmente, 
jedra nepravilnih oblik in razpadajoča jedra (Babič, 2008). 

3.6.3 Dveurna in 24-urna obdelava čebule s Zn 
Po dveurni obdelavi z 0-5 mM Zn smo čebule prenesli za 42 ur v vodo in nato pripravili 
preparate za test mikrojeder. Frekvenca mikrojeder pri testiranih raztopinah Zn (1-5 mM) 
ni bila statistično značilno različna od negativne kontrole (voda), prav tako ni bilo 
sprememb v mitoznem indeksu. Dolžina korenin je bila odvisna od koncentracije Zn; 
korenine so bile najkrajše pri največji koncentraciji Zn.  

Po 24-urni obdelavi z 0-1 mM Zn smo čebule prenesli za 24 ur v vodo in nato pripravili 
preparate za test mikrojeder. Frekvenca mikrojeder je bila zelo visoka pri negativni 
kontroli, upad mitoznega indeksa glede na negativno kontrolo pa smo opazili le pri najnižji 
koncentraciji Zn (0,1 mM).  

Na preparatih s Zn obdelanih korenin so imeli številni kromosomi obliko ogrlice, poleg 
tega smo opazili številne obarvane delce oziroma fragmente, neobičajno velika in šibko 
obarvana jedra, jedra neobičajnih velikosti in oblik ter razpadajoča jedra (Babič, 2008). 
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4 RAZPRAVA 

4.1 Prilagoditev kometnega testa za 
rastline krompirja 

Preden metodo kometnega testa lahko uporabimo za testiranje toksičnosti določenih 
dejavnikov, jo moramo prilagoditi za posamezno rastlinsko vrsto. Pri optimizaciji postopka 
za rastline krompirja smo želeli najti tak čas odvijanja DNA, čas elektroforeze in električno 
napetost pri elektroforezi, da bi po 24-urni obdelavi z naraščajočo koncentracijo znane 
genotoksične snovi (EMS) dobili pričakovan koncentracijsko odvisen odgovor v stopnji 
poškodovanosti DNA in hkrati čim nižjo stopnjo poškodovanosti pri negativni kontroli. Na 
podoben način so Gichner in sod. (1999) kometni test prilagodili za rastline tobaka. Naš 
izvorni postopek oziroma postopek, ki smo ga spreminjali, da bi ga prilagodili za rastline 
krompirja, je bil alkalni postopek kometnega testa, prilagojen za rastline tobaka (Gichner 
in sod., 2004).  

Parametra, ki smo ju izbrali za prikaz stopnje poškodovanosti DNA, sta bila odstotek DNA 
v repu kometa in repni moment (poglavji 2.2.8 in 3.1.5). Bistvenih razlik v prikazu 
rezultatov s tema dvema parametroma nismo opazili (slika 11). Tudi Gichner in sod. 
(2004) so pokazali, da izbira parametra (RM ali odstotek DNA v repu) ne vpliva bistveno 
na prikaz rezultatov. Med raziskovalci še ni soglasja o uporabi le enega parametra za 
prikaz rezultatov (diskusije na delavnicah o kometnem testu in na elektronskem forumu 
skupine Comet Assay Interest Group, www.cometassay.com). Gichner in sod. (2004) so se 
odločili za uporabo RM, ker so vrednosti RM negativne kontrole nižje kot vrednosti 
odstotka DNA v repu. Rezultate številnih poskusov s svincem, ki smo jih naredili v 
laboratoriju dr. Gichnerja, smo zato predstavili  z RM; v tem delu so z RM prikazani le 
rezultati poskusov s svincem. Ostale rezultate smo prikazali z odstotkom DNA v repu, 
torej s parametrom, ki je bil priporočen tudi na zadnji delavnici o kometnem testu 
(Abstracts from the 7th International Comet Assay Workshop, 2007). 

Pri odvijanju DNA pride do delnega odvitja dvojne vijačnice DNA (Singh in sod., 1988). 
Odvijanje DNA je pomemben korak kometnega testa, saj se tu superzvita struktura DNA 
razrahlja, hkrati pa se zaradi alkalnega pH (pH > 13) alkalno labilna mesta (brezbazna 
oziroma apirimidinska ali apurinska mesta) spremenijo v enojne prelome DNA (Collins in 
sod., 1997). Na ta način postanejo za kometni test zaznavne številne poškodbe DNA. Čas 
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odvijanja DNA pomembno vpliva na občutljivost kometnega testa (Yendle in sod., 1997; 
Stavreva in sod., 1998). Z daljšanjem časa odvijanja DNA se je pokazalo vedno več 
poškodb DNA (slika 7A). Odločili smo se, da bomo za nadaljnje poskuse z rastlinami 
krompirja uporabljali 10-minutno odvijanje DNA, saj je bila pri tem času stopnja 
poškodovanosti DNA pri negativni kontroli še vedno nizka, hkrati pa visoka po obdelavi z 
EMS. 

Elektroforeza je bistvena za nastanek kometov, saj se sproščene zanke DNA v električnem 
polju pomikajo proti anodi (McKelvey-Martin in sod., 1993). Razmere pri elektroforezi, 
kot so raztopina za elektroforezo, električna napetost, pH in čas elektroforeze, vplivajo na 
izgled kometov. Ti morajo biti ravno prav dolgi. Pri optimaliziranem postopku so kometi 
negativne kontrole čimbolj okrogli oziroma z zelo kratkim repom, kometi pri največji 
testirani genotoksični koncentraciji pa še primerni za analizo z računalniškim programom. 
Če je DNA preveč poškodovana, pride do nastanka kometov oblakaste (Žnidar, 2003) ali 
ježkaste (Gichner in sod., 2006b) oblike, kjer je težko postaviti mejo med glavo in repom 
kometa, zaradi česar je analiza manj zanesljiva ali celo onemogočena. Tudi pri naših 
poskusih se je z daljšanjem časa elektroforeze povečalo potovanje DNA v električnem 
polju; vedno več DNA je prišlo iz glave v rep kometa (slika 7B). Odločili smo se, da bomo 
za nadaljnje poskuse z rastlinami krompirja uporabljali 15-minutno elektroforezo, saj je 
bila pri tem času stopnja poškodovanosti DNA pri negativni kontroli še vedno nizka, hkrati 
pa visoka po obdelavi z EMS. 

Ko smo metodo prilagodili, smo jo preizkusili z EMS. EMS je alkilirajoča spojina, katere 
genotoksičnost so z rastlinskim kometnim testom dokazali številni raziskovalci in jo zato 
pogosto uporabljajo za pozitivno kontrolo (Koppen in Verschaeve, 1996; Gichner in 
Plewa, 1998; Gichner in sod., 2000; Žnidar, 2003; Gichner in sod., 2008). Uporabili smo 
različne koncentracije EMS in z njimi različno dolgo obdelovali naše poskusne rastline. 
Rezultati brezceličnega kometnega testa (slika 8) podpirajo ugotovitve (Stavreva in sod., 
1998), da je EMS direktno delujoča genotoksična snov. Ker pa je bil čas obdelave zelo 
kratek (9 minut), smo povečano stopnjo poškodovanosti DNA opazili šele pri zelo visokih 
koncentracijah EMS (20 mM in 40 mM). Rezultati dveurne obdelave so pokazali, da v 
dveh dneh (tj. 48 urah) ni prišlo do popravila poškodb, povzročenih zaradi EMS (slika 9); 
stopnja poškodovanosti je bila po dveh dneh celo večja kot takoj po obdelavi. Gichner in 
sod. (2000a) so ugotovili, da do popravila z EMS induciranih poškodb DNA v rastlinah 
tobaka ni prišlo niti v treh dneh. Po drugi strani pa je do popravila poškodb prišlo v 24 urah 
po obsevanju rastlin krompirja z gama-žarki (Gichner in sod., 2008). Rezultati 24-urne 
obdelave so pokazali, da je EMS genotoksičen tako za korenine kot za liste rastlin 
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krompirja. Pokazali smo tudi, da sta za poskuse primerni obe sorti, ‘Korela’ (slika 10) in 
‘Desirée’ (slika 11). Stopnja poškodovanosti DNA je naraščala z naraščajočo koncentracijo 
EMS in s povečevanjem časa obdelave rastlin, kar pomeni, da je prilagojena metoda 
primerna za vrednotenje genotoksičnih učinkov tudi drugih dejavnikov, v našem primeru 
kovin.  
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4.2 Genotoksični učinki svinca na rastline 
tobaka 

Genotoksične učinke svinca za rastline tobaka smo ovrednotili z brezceličnim in celičnim 
kometnim testom. Rezultati naših poskusov so pokazali, da Pb povzroči povečano stopnjo 
poškodovanosti jedrne DNA. Občutljivost kometnega testa in zaznana stopnja 
poškodovanosti DNA sta bili odvisni predvsem od načina izvedbe kometnega testa 
(brezcelični ali celični), koncentracije Pb, časa obdelave rastlin in vrste rastlinskega tkiva 
(korenine ali listi).   

Neposredne učinke Pb na DNA v izoliranih celičnih jedrih smo proučevali z brezceličnim 
kometnim testom. Jedra smo izolirali iz korenin rastlin tobaka in obdelali z različnimi 
koncentracijami Pb. Po enourni obdelavi s 5 mM Pb (slika 13) je bila stopnja 
poškodovanosti DNA zelo visoka, ta pa se je nato z večanjem koncentracije Pb 
zmanjševala in pri koncentracijah 15-40 mM Pb dosegla skoraj 10-krat manjše vrednosti 
RM od vrednosti RM pri kontroli. Sklepamo, je do tega prišlo zaradi nastanka navzkrižnih 
povezav DNA-DNA in/ali DNA-proteini, ki so povzročile zgostitev jedrne DNA in 
onemogočile njeno potovanje v električnem polju. Posledično so bili nastali kometi skoraj 
brez repa in skoraj brez t. i. halo-učinka (McCarthy in sod., 1997). V sesalskih celicah, ki 
so bile štiri ure izpostavljene različnim koncentracijam Pb, je koncentracija 5 mM 
svinčevega nitrata povzročila največji delež navzkrižnih povezav DNA-proteini, pri čemer 
pa je do nastanka le-teh prišlo že v prvi uri izpostavitve (Wedrychowski in sod., 1986). 
Upad v vrednostih RM smo opazili tudi z brezceličnim kometnim testom, kjer smo jedra 
izpostavili vodni raztopini Pb (slika 12). Poškodovanost je bila najvišja pri obdelavi z 
vodo, saj je voda za izolirana jedra predstavljala hipotonično okolje (zaradi česar se poveča 
halo-učinek), z višanjem koncentracije Pb pa je strmo upadla, kar si razlagamo z 
nastankom navzkrižnih povezav. Kot kontrolo smo uporabili 0,4 mM Tris-HCl, ki ga 
uporabljamo za izolacijo jeder iz rastlinskega tkiva. S slike 12 je razvidno, da je bila 
stopnja poškodovanosti DNA v jedrih, ki so bila eno uro izpostavljena Tris-HCl, nizka. 

V primerjavi z ostalimi poskusi, kjer smo uporabljali t. i. celični kometni test, so učinki 
navzkrižnih povezav pri brezceličnem kometnem testu precej bolj izraziti, saj so bila jedra 
v neposrednem stiku s Pb in tudi uporabljene koncentracije Pb so bile zelo visoke, npr. 
skoraj 20-krat višje kot pri 24-urni obdelavi rastlin. Po 24 urah obdelave rastlin s Pb smo 
opazili statistično značilen upad v stopnji poškodovanosti DNA v koreninah le pri 
koncentracijah 2 mM in 2,4 mM Pb (slika 15). O upadu stopnje poškodovanosti DNA 
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poročajo tudi Rucińska in sod. (2004), ki so kalice volčjega boba za dva dni izpostavili 
0,45 mM in 1,06 mM Pb. Po obdelavi z 0,45 mM Pb so bili repi kometov dolgi in ozki, po 
obdelavi z 1,06 mM Pb pa kratki in debeli. Podobna opažanja navajata Woźniak in Blasiak 
(2003), in sicer za svinčevemu acetatu izpostavljene človeške limfocite. Rucińska in sod. 
(2004) predvidevajo, da Pb pri nizkih koncentracijah sproži nastanek prelomov verige 
DNA in/ali alkalno labilnih mest, pri visokih koncentracijah pa navzkrižne povezave 
DNA-DNA in/ali DNA-proteini. Navzkrižne povezave naj bi bile torej razlog za 
počasnejše potovanje DNA med elektroforezo in posledično za izmerjen upad stopnje 
poškodovanosti pri visokih koncentracijah Pb. Seveda je v tem primeru nizka stopnja 
poškodovanosti DNA le navidezna, saj so navzkrižne povezave tudi eden od genotoksičnih 
učinkov. Kot dokaz za prisotnost navzkrižnih povezav bi morali v poskus vključiti encime, 
npr. proteinazo K (Singh, 2000), ki bi povzročili prelome verig DNA ali razrahljanje 
superzvite DNA in tako omogočili potovanje DNA med elektroforezo.  

S celičnim kometnim testom smo že po dveh urah obdelave s Pb pokazali, da z naraščajočo 
koncentracijo Pb narašča tudi stopnja poškodovanosti DNA v koreninah (slika 14). 
Pokazali smo tudi, da se v 24 urah poškodbe DNA, nastale med dveurno obdelavo s Pb,  še 
niso popravile. Rastline, ki smo jih po dveurni obdelavi s 4-8 mM Pb dali v vodo, so po 24 
urah v vodi začele veneti. Že rastline, ki so bile obdelane s 2 mM Pb, so imele rjave 
koreninske vršičke, pri rastlinah, obdelanih s 5 mM Pb, pa so bile celotne korenine 
rjavkaste. Rastline so torej po 2 urah obdelave s Pb začele odmirati, čeprav smo jih nato 
prenesli v vodo. Na podlagi teh opazovanj sklepamo, da so poškodbe, ki smo jih zaznali s 
kometnim testom, delno tudi posledica nekroze. 

Pri 24-urni in daljših obdelavah rastlin s Pb smo spremljali genotoksične učinke tako v 
koreninah kot v listih tobaka. Kometni test je pokazal koncentracijsko odvisno povečanje 
stopnje poškodovanosti DNA v koreninah, medtem ko genotoksičnega učinka v listih 
obdelanih rastlin ni bilo (slika 15). Po 24-urni obdelavi je bila povečana vsebnost Pb tako v 
koreninah kot v poganjku, vendar so bile vrednosti v koreninah pri posameznih 
koncentracijah Pb od 40- do 80-krat večje kot v poganjku (slika 16A). Adriano (2001) ter 
Patra in sod. (2004) navajajo številne raziskave, ki so tudi pokazale, da se Pb večinoma 
kopiči v koreninah in da je njegov transport v ostale rastlinske dele zelo šibek (gl. tudi 
poglavje 1.2.3.1). Razlike v vsebnosti Pb znotraj rastline bi lahko pojasnile razlike v 
stopnji poškodovanosti DNA med koreninami in listi. Na vsebnost Cd, Cu in Zn v 
rastlinskem tkivu tobaka 24-urna obdelava s Pb ni vplivala (slika 16B-D), kar je 
pričakovano, saj naj teh kovin ne bi bilo v vodnih raztopinah Pb, s katerimi smo obdelali 
rastline. 
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Pri večdnevni obdelavi so se znaki toksičnosti svinca pokazali že na fenotipskem nivoju 
(tabela 5). Ker smo klorozo in porjavitev korenin opazili tudi pri kontrolnih rastlinah, bi to 
lahko bila posledica pomanjkanja mineralnih snovi. Gichner in sod. (2007) so pokazali, da 
so se z dodatkom mineralnih snovi zemlji, onesnaženi s polikloriranimi bifenili, zelo 
zmanjšali toksični učinki. V našem poskusu pa smo svinčev nitrat raztapljali le v vodi, saj 
se je v Hoaglandovi raztopini svinec oboril. Na rastlinah, obdelanih s Pb, so se pojavile 
različne fenotipske spremembe, ki so bile z naraščajočo koncentracijo Pb vedno bolj 
opazne (slike 20-19). Tudi Adriano (2001) ugotavlja, da Pb pospešuje senescenco. Kljub 
temu izrazitih genotoksičnih učinkov v listih nismo opazili (sliki 21 in 22). Nasprotno pa je 
bilo pri koreninah; tu so se z večanjem koncentracije Pb večale tako fenotipske spremembe 
kot tudi genotoksični učinki (sliki 21A-C in 23). Pri večjih koncentracijah Pb so bile 
korenine obdelanih rastlin rjavkaste (nekrotične). Opazili smo, da so kontrolne rastline (v 
vodi) in rastline, obdelane z nizkimi koncentracijami Pb (0,025 mM Pb), med potekom 
poskusa privzele bistveno več vode oziroma raztopine Pb kot rastline, obdelane z visokimi 
koncentracijami Pb. Na podlagi teh opažanj sklepamo, da je bilo fiziološko stanje rastlin 
spremenjeno zaradi prisotnosti Pb. Raziskave na drugih rastlinskih vrstah (cit. v Adriano, 
2001) so pokazale, da visoke koncentracije Pb vplivajo na zmanjšano stopnjo transpiracije 
in fotosinteze, kar je verjetno povezano s spremembami v prehajanju ogljikovega dioksida 
in vode skozi listne reže. Možno je, da je zmanjšan privzem vode v naših poskusih 
povezan z zmanjšano stopnjo transpiracije in/ali z odmiranjem korenin. Po dolgotrajni 
obdelavi pri koreninah nismo vedno uspeli najti dovolj (tj. 50) kometov na vsakem 
objektnem stekelcu, kar dodatno kaže, da je verjetno šlo za nekrotično tkivo. Na podlagi 
teh opažanj sklepamo, da je Pb povzročil odmrtje koreninskih celic, zmanjšal ali zaustavil 
rast stranskih korenin, kar je posledično vodilo do zmanjšanega privzema vode ter 
zmanjšane rasti oziroma inhibicije nastanka novih listov, kloroze in nekroze poganjka. 

Za poskuse z zemljo smo želeli najprej najti najnižjo koncentracijo Pb, ki bi že povzročila 
vidne simptome toksičnosti. V preliminarnih poskusih smo rastline posadili v 
neonesnaženo vrtno prst in jih vsak drugi dan zalili z raztopinami Pb. Ugotovili smo, da so 
šele zelo visoke koncentracije Pb po enotedenski obdelavi povzročile vidne fenotipske 
spremembe rastlin tobaka. Do podobnih zaključkov je prišel tudi Adriano (2001). Pb 
namreč reagira z različnimi spojinami v zemlji. Tvori npr. stabilne in nemobilne 
komplekse s fosfati. Zaradi tega je biodostopen v zelo majhnih koncentracijah, kopiči pa se 
večinoma v koreninah (Adriano, 2001). Kljub učinkom Pb, ki so bili vidni na fenotipskem 
nivoju (slika 24), pa kometni test ni pokazal povečane stopnje poškodovanosti DNA. Le-to 
smo opazili šele po tritedenski obdelavi s 50 mM in 60 mM Pb (slika 25). Stalno dolivanje 

Irena
Sticky Note
Pravilno: slike 17-20
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raztopin Pb je povečevalo koncentracijo Pb v zemlji, zato smo se za nadaljnje poskuse 
odločili le za enkraten vnos Pb v zemljo in za zalivanje rastlin z vodo. 

Neonesnaženo zemljo smo zalili z raztopinami Pb in nato v to zemljo posadili rastline 
tobaka. Toksične učinke smo spremljali s kometnim testom, merjenjem površine listov in 
testom somatskih mutacij. Rezultati kometnega testa so pokazali, da sta le najvišji dve 
koncentraciji Pb (100 in 120 mM) v zemlji genotoksični, vendar šele po štirih tednih rasti 
rastlin v onesnaženi zemlji (slika 27C1 in C2). Hkrati smo opazili, da so visoke 
koncentracije Pb v zemlji inhibirale rast listov (slika 26), saj se površina listov tekom 
poskusa ni povečevala. Rast listov se je pri 60-120 mM Pb (slika 27A1) oziroma 40-120 
mM Pb (slika 27A2) močno upočasnila oziroma ustavila. Najbolj intenzivno rast listov 
smo opazili pri kontrolnih rastlinah. Zaradi inhibirane rasti listov pri obdelavi s Pb tudi ni 
prišlo do nastanka novih mutacijskih sektorjev oziroma so bili ti zaradi majhnosti pod mejo 
detekcije. Verjetno smo zato s testom somatskih mutacij zaznali le rahlo koncentracijsko 
odvisno povečanje frekvence somatskih mutacij (slika 27B1 in B2). Predvidevamo, da bi 
bilo koncentracijsko odvisno povečanje frekvence mutacij precej večje, če rast listov ne bi 
bila inhibirana. 

Z meritvami vsebnosti kovin smo pokazali, da so rastline svinec iz zemlje privzele v svoje 
tkivo (slika 28A). Ugotovili smo, da so bili toksični učinki sorazmerni povečanim 
vsebnostim Pb v rastlinskem tkivu. Z naraščajočo koncentracijo Pb v zemlji se je povečal 
tudi privzem Cd (slika 28B). Pogosto se na onesnaženih področjih Cd in Pb pojavljata 
skupaj, saj sta oba produkt rudarstva in talilnic. Tudi drugi raziskovalci (cit. v Adriano, 
2001) so ugotovili, da obe kovini sinergistično vplivata na rast rastlin in da Pb vpliva na 
večji privzem Cd v rastlinska tkiva. Pb namreč bolj učinkovito kot Cd zaseda izmenjevalna 
mesta na koloidih v tleh, zaradi česar se več Cd sprosti v raztopino. To potrjujejo tudi naše 
meritve vsebnosti kovin v zemlji. Opazili smo namreč povečane vsebnosti mobilnih frakcij 
Cd in Zn pri višjih koncentracijah Pb v zemlji pred poskusom (slika 30B in D), kar je 
verjetno tudi vzrok za povečane vsebnosti teh dveh kovin v rastlinskem tkivu (slika 28B in 
D), medtem ko sprememb v privzemu Cu nismo opazili (slika 28C). Cd hitreje prehaja v 
korenine kot Pb in ga je posledično zato tudi več v citoplazmi, tako Cd kot Pb pa 
povzročata zmanjšano stopnjo fotosinteze in transpiracije (cit. v Adriano, 2001).  

Pri merjenju vsebnosti kovin v zemlji smo izmerili poleg celokupne vsebnosti še mobilno 
frakcijo, in sicer zato, ker naj celokupna vsebnost Pb v zemlji ne bi bila dober indikator 
biodostopnosti Pb, saj ima le-ta visoko afiniteto do vezave na organsko snov (Adriano, 
2001). Rezultati meritev so pokazali, da je bila vsebnost Pb v zemlji pred poskusom precej 
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večja kot po poskusu (sliki 29A in 30A). Verjetno je do teh razlik prišlo zato, ker se je 
večina svinca sprala v nižje sloje zemlje ali v podstavek, nekaj pa se ga je vezalo v 
rastlinsko tkivo. Celokupne vsebnosti kovin Cd, Cu in Zn v zemlji pa so bile ves čas 
podobne; nanje visoke koncentracije Pb v zemlji niso vplivale, niti nismo zaznali razlik v 
vsebnosti teh kovin v zemlji pred in po poskusu in (slika 29B-D).  

Ker smo za vir Pb uporabljali vodno raztopino svinčevega nitrata, smo preverili, ali 
toksične učinke, ki smo jih opazili pri visokih koncentracijah raztopine svinčevega nitrata, 
lahko interpretiramo kot posledico toksičnosti visoke koncentracije svinca in ne nitrata. 
Morebiten genotoksičen vpliv nitrata smo preverili pri poskusu s 24-urno obdelavo rastlin 
z vodnimi raztopinami (gl. poglavje 3.2.3) in pri poskusu z zemljo. Po 24-urni obdelavi 
rastlin tobaka s koncentracijami kalijevega nitrata KNO3, ki ustrezajo koncentracijam 
nitrata v svinčevem nitratu, niti v listih niti v koreninah nismo opazili povečane stopnje 
poškodovanosti DNA (rezultati niso prikazani). Prav tako smo v poskusu z zemljo (poskus 
II, gl. poglavje 3.2.6) uporabili dve negativni kontroli, vodo in raztopino nitrata, ki ustreza 
najvišji koncentraciji uporabljenega svinčevega nitrata. Uporabili smo 240 mM KNO3, kar 
ustreza 120 mM svinčevemu nitratu. Stopnja poškodovanosti DNA, površina listov in 
frekvenca somatskih mutacij pri rastlinah, obdelanih s kalijevim nitratom, so bile podobne 
kot pri rastlinah, obdelanih z vodo (rezultati niso prikazani). Iz tega sklepamo, da visoka 
koncentracija nitrata ni povzročila učinkov, ki smo jih spremljali, niti takrat, ko smo 
rastline obdelovali s svinčevim nitratom. Opaženi toksični učinki svinčevega nitrata torej 
niso bili posledica visoke koncentracije nitrata, ampak svinca.  



Žnidar I. Vrednotenje genotoksičnosti kovin z rastlinskimi biotesti.  
   Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2008 107 

4.3 Genotoksični učinki kadmija na 
rastline krompirja in čebule 

Rezultati naših poskusov so pokazali, da se po obdelavi rastlin krompirja s Cd poveča 
stopnja poškodovanosti jedrne DNA, ki smo jo zaznali s kometnim testom. Občutljivost 
kometnega testa in zaznana stopnja poškodovanosti DNA sta bili odvisni predvsem od 
koncentracije Cd, časa obdelave rastlin, pomembne razlike v učinkih pa smo opazili tudi 
med listi in koreninami. 

S kometnim testom smo že po dveh urah obdelave rastlin s Cd opazili koncentracijsko 
odvisno povečanje stopnje poškodovanosti jedrne DNA, in sicer tako v listih kot v 
koreninah rastlin krompirja (sliki 31 in 32A). Enake koncentracije Cd so po dveurni 
obdelavi tudi v koreninah tobaka povzročile koncentracijsko odvisno povečanje stopnje 
poškodovanosti DNA (Gichner in sod., 2004). Pokazali smo tudi, da se po dveh dneh (tj. 
48 ur) poškodbe DNA, nastale med dveurno obdelavo s Cd, še niso popravile (slika 31). 
Podobne rezultate smo dobili tudi po dveurni obdelavi rastlin krompirja z EMS (slika 9, 
poglavje 4.1) in dveurni obdelavi rastlin tobaka s Pb (slika 14, poglavje 4.2). Stopnja 
poškodovanosti je bila po dveh dneh celo večja kot takoj po obdelavi, kar bi lahko bilo tudi 
posledica s Cd povzročene inhibicije popravljalnih mehanizmov (Hartwig, 1994). Možno 
je, da je povečana stopnja poškodovanosti DNA povezana tudi s samimi popravljalnimi 
mehanizmi. Pri popravilu oksidiranih baz ali izrezovanju pirimidinskih dimerov pride 
namreč do intermediata, ki je enak prelomu DNA. Običajno sicer hitro pride do 
polimerizacije in ligacije, lahko pa so ti intermediati bolj dolgoživi in tako ta še 
nepopravljena mesta v kometnem testu vplivajo na porast celotne stopnje poškodovanosti 
DNA (Collins in sod., 1995). Na to možnost so opozorili tudi Gichner in sod. (2005), ko so 
rastline tobaka po obdelavi z EMS dali za 24 ur v vodo in nato namesto popravila opazili 
še večjo stopnjo poškodovanosti kot tik po dveurni obdelavi z EMS.  

Poskus dveurne obdelave rastlin s Cd smo naredili na dveh sortah rastlin krompirja (in v 
dveh laboratorijih). Rastline sorte ‘Desirée’ so bile bolj občutljive na učinke Cd kot rastline 
sorte ‘Korela’. Venenje rastlin smo opazili le pri sorti ‘Desirée’ (slika 33), kar je verjetno 
povezano tudi s povečano stopnjo poškodovanosti DNA v listih (slika 32A), ki je pri sorti 
‘Korela’ nismo opazili niti po 24-urni obdelavi (slika 34). Glede na opažene fenotipske 
spremembe rastlin (slika 33) sklepamo, da so bile testirane koncentracije Cd toksične za 
rastline. Cd povzroča zmanjšano prevodnost korenin, zapiranje listnih rež in zmanjšano 
transpiracijo (cit. v Adriano, 2001), s čimer si lahko razlagamo venenje rastlin v našem 
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poskusu. Poškodbe DNA v listih bi lahko bile posledica apoptotičnih ali nekrotičnih 
procesov oziroma posrednega stresa zaradi izpostavljenosti Cd. King in Hajjar (1990) sta 
ugotovila, da je v listih, ki so višje na steblu, koncentracija Cd nižja kot v listih, ki so 
nameščeni v bazalnem delu stebla, kar kaže na majhno mobilnost Cd po rastlini (Adriano, 
2001). Morda je bilo tudi v naših poskusih po dveurni obdelavi s Cd v listih zelo malo Cd, 
zaradi česar je možno, da so učinki v listih le posredni. Po drugi strani pa EMS, ki smo ga 
v tem poskusu uporabili kot pozitivno kontrolo, povzroči poškodbe tako v listih kot v 
koreninah (Gichner in sod., 1999). Kljub kratkemu času obdelave z EMS smo pri naših 
poskusih tudi v listih zaznali povečano stopnjo poškodovanosti DNA (slika 32B), medtem 
ko so Gichner in sod. (2006a) za dveurne poskuse z rastlinami tobaka uporabili le jedra iz 
korenin, iz listov pa so izolirali jedra šele po 24 urah obdelave z EMS.  

Razlike v občutljivosti obeh sort krompirja pripisujemo lastnostim sorte in rastnim 
razmeram, predvsem gojišču, v katerem so bile rastline pred poskusom. Medtem ko smo 
rastline sorte ‘Desirée’ prenesli direktno iz sterilnega gojišča v raztopino Cd, smo rastline 
sorte ‘Korela’ prenesli najprej za nekaj dni v Hoaglandovo raztopino in jih šele nato 
obdelali z raztopinami Cd. Naše opažanje, da je sorta ‘Desirée’ bolj občutljiva od sorte 
‘Korela’, bi morali potrditi z dodatnimi poskusi. Zelo verjetno je namreč tak rezultat 
posledica razlik v gojenju rastlin. Razmere pri gojenju namreč zelo vplivajo na zunanji 
izgled rastlin. To smo dokazali tako, da smo sorto ‘Desirée’ gojili v enakem gojišču in v 
isti rastni komori kot sorto ‘Korela’. Rastline sorte ‘Desirée’ so postale temnejše zelene 
barve, večje in imele več trihomov kot običajno. S prenosom rastlin sorte ‘Desirée’ v 
Hoaglandovo raztopino pa smo povzročili, da so se iz enostavnih listov razvili za rastline 
krompirja značilni sestavljeni listi.  

Na rezultate poskusov običajno vplivajo številni dejavniki, zato ni vedno enostavno 
primerjati rezultatov iz različnih laboratorijev. Učinke Cd po dveurni obdelavi so z 
rastlinskim kometnim testom proučevali tudi drugi raziskovalci (poglavje 1.2.3.2). Koppen 
in Verschaeve (1996) sta po dveurni obdelavi kalic boba opazila naraščanje stopnje 
poškodovanosti DNA z naraščajočo koncentracijo Cd, pri največji koncentraciji (1 mM 
Cd) pa je bila stopnja poškodovanosti DNA spet nizka oziroma podobna kot pri kontroli 
(voda). Kljub temu da smo v naših poskusih uporabili tudi koncentracije, višje od 1 mM 
Cd, upada stopnje poškodovanosti DNA pri višjih koncentracijah Cd nismo opazili. Le-
tega pa smo opazili v koreninah po 24-urni obdelavi s Cd (slika 34), a na podlagi izgleda 
kometov predvidevamo, da v našem primeru ni šlo za zgostitev jedrne DNA zaradi 
kromosomskih aberacij, ki jih kot možen razlog za upad stopnje poškodovanosti DNA 
navajata Koppen in Verschaeve (1996). Tudi Lin in sod. (2005) so kalice čebule za dve uri 
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izpostavili precej (tisočkrat) nižjim koncentracijam Cd, kot smo jih uporabljali v naših 
poskusih z rastlinami krompirja. S povečevanjem koncentracije Cd so zaznali povečano 
stopnjo poškodovanosti DNA glede na kontrolo, kar pa so opazili tudi Vajpayee in sod. 
(2006) po dveurni obdelavi vodne rastline Bacopa monnieri s koncentracijami Cd, ki so 
bile podobne našim.  

Za poskuse s čebulami (Babič, 2008) smo uporabili precej manjše koncentracije Cd kot za 
poskuse z rastlinami krompirja, in sicer od 80- do 1600-krat manjše za dveurno in od 40- 
do 50-krat manjše za 24-urno (poglavje 3.6.2) obdelavo. S testom mikrojeder nismo 
zaznali učinkov Cd, opazili pa smo, da  je Cd po dveh urah obdelave povzročil 
kromosomske aberacije in mitozni zaostanek, po 24 urah pa se je toksičnost Cd odražala v 
veliki poškodovanosti celičnih struktur, kar je marsikdaj otežkočilo oziroma onemogočilo 
analizo preparatov za test mikrojeder. Z meritvijo dolžine korenin čebule smo pokazali, da 
je Cd inhibiral rast korenin. O podobnih opažanjih poročajo tudi drugi raziskovalci 
(poglavje 1.2.3.2).   

S kometnim testom smo po 24 urah obdelave rastlin z 0-30 µM Cd opazili koncentracijsko 
odvisno povečanje stopnje poškodovanosti DNA v koreninah rastlin krompirja. DNA v 
listih istih rastlin je ostala nepoškodovana tudi pri najvišjih koncentracijah Cd (slika 34). 
Enake rezultate so dobili tudi Gichner in sod. (2004) s poskusi na rastlinah tobaka. Večja 
stopnja poškodovanosti korenin v primerjavi z listi je pričakovana, saj so bile korenine v 
neposrednem stiku z raztopino Cd, poleg tega pa so korenine privzele do 9-krat več Cd kot 
poganjek (slika 35). Razlog za manjšo stopnjo poškodovanosti DNA v listih je morda tudi 
boljša antioksidantna zaščita celic listov v primerjavi s koreninami. Gichner (2003b) je 
ugotovil, da je aktivnost katalaz, glavnih encimov za razgradnjo H2O2, v listih tobaka okoli 
30-krat večja kot v koreninah. Katalaze in drugi encimi, ki inaktivirajo ROS, preprečijo 
reakcijo ROS z DNA in temu sledeče poškodbe. Cd namreč sproža nastanek različnih 
reaktivnih kisikovih zvrsti, tudi H2O2 (Olmos in sod., 2003). Na učinkovitost 
antioksidantnega obrambnega sistema so Gichner in sod. (2004) pokazali s primerjavo 
stopnje poškodovanosti DNA v listih tobaka z zmanjšano katalazno aktivnostjo in v listih 
tobaka divjega tipa. Predvidevamo, da katalaze in drugi encimi učinkovito preprečujejo 
oziroma omilijo toksične učinke oksidativnega stresa tudi v listih krompirja.  

V nasprotju s Cd je direktno delujoči EMS povzročil koncentracijsko odvisno povečano 
stopnjo poškodovanosti DNA tako v koreninah kot v listih rastlin krompirja (slika 10). Pri 
najvišji koncentraciji (40 µM) Cd smo zaznali padec stopnje poškodovanosti DNA (slika 
34), vendar je zmanjšana stopnja poškodovanosti le navidezna, saj so bili številni kometi 
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tako poškodovani, da so bili neprimerni za analizo z računalniškim programom. Korenine 
so pri tej koncentraciji Cd že odmirale, kar je bilo verjetno povezano tudi z izgledom 
kometov. Visoke koncentracije Cd namreč inducirajo programirano celično smrt ali 
nekrozo (Behboodi in Samadi, 2004; Fojtová in Kovařík, 2000; poglavje 1.2.3.2). 
Zmanjšana rast korenin je dokaz za toksičnost visokih koncentracij Cd in je opisana kot 
eden izmed značilnih toksičnih učinkov Cd (cit. v Adriano, 2001). Kometni test v takih 
primerih ni več zanesljiva metoda za vrednotenje genotoksičnosti.  

Po 24-urni obdelavi z 0-60 μM Cd smo tudi izmerili vsebnost Cd v poganjkih in koreninah 
rastlin krompirja (slika 35). Vsebnosti Cd v poganjkih in koreninah kontrolnih rastlin sta 
bili v razponu vsebnosti kadmija, ki naj bi bile značilne za liste rastlin z neonesnaženih tal, 
0,1-3 mg kg-1 SM (Reeves in Baker, 2000). V gomoljih krompirja z neonesnaženih tal pa 
so Wolnik in sod. (1983a) opazili zelo nizko vsebnost Cd, in sicer 0,05 µg g-1 SM. 
Schützendubel in sod. (2001) so ugotovili, da se večina Cd nakopiči v koreninah v prvih 24 
urah obdelave, potem pa se kopičenje v tkivu skoraj ustavi. Ker je bila naša obdelava samo 
24-urna, lahko predvidevamo, da so tudi koncentracije Cd, ki smo jih izmerili, blizu 
največjih, ki jih rastlina lahko privzame. Privzem Cd v rastlino je odvisen od številnih 
lastnosti tal in rastline (poglavje 1.2.3.2). V splošnem korenine vsebujejo najmanj dvakrat 
večjo koncentracijo Cd kot poganjek (cit. v Adriano, 2001). To velja tudi za rezultate naših 
meritev (slika 35). Večja koncentracija Cd v koreninah je verjetno povezana z večjo 
stopnjo poškodovanosti DNA v koreninah kot v listih, ki smo jo opazili s kometnim testom 
(slika 34). Prisotnost Cd ima torej genotoksične učinke, pri čemer pa ne vemo, ali so ti 
posredni ali neposredni. Znano je, da se rastlina brani pred toksičnimi učinki Cd s sintezo 
fitokelatinov, ki vežejo Cd in ga kopičijo v vakuolah celic (Sanità di Toppi in Gabbrielli, 
1999). Morda je bil tudi Cd, ki smo ga izmerili v koreninah rastlin krompirja, nakopičen v 
vakuolah in je prav ta obrambni mehanizem vzrok za visoko vsebnost Cd v koreninah. V 
naših poskusih smo uporabili zelo visoke koncentracije Cd (koncentracije, uporabljene za 
24-urno obdelavo, ustrezajo 1,1-5,6 ppm oziroma µg g-1), zato smo tudi opazili toksične 
učinke, v naravnem okolju, kjer so koncentracije precej manjše (običajne vsebnosti kovin v 
neonesnaženih tleh; tabela 6), pa so rastline običajno kos negativnim učinkom kovin s 
številnimi obrambnimi mehanizmi (poglavje 1.2.3.2).  

Poleg vsebnosti Cd smo izmerili tudi vsebnost kovin Cu, Fe, Mn in Zn v rastlinskem tkivu 
(slika 36). Znano je namreč, da interakcije Cd in različnih esencialnih kovin vodijo do 
sprememb v deležu teh kovin znotraj posameznih rastlinskih tkiv, hkrati pa vplivajo tudi na 
spremenjene fiziološke procese. Izmerjene vsebnosti Cu, Mn in Zn so v razponu vsebnosti, 
ki jih najdemo v listih rastlin z neonesnaženih tal. Razpon koncentracij bakra je 5-25 mg 
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kg-1 SM, mangana 20-400 mg kg-1 SM, Zn pa 20-400 mg kg-1 SM (Reeves in Baker, 2000). 
Koncentracije vseh teh elementov v gomoljih krompirja pa so še precej nižje (Wolnik in 
sod., 1983b). Cd in Zn zaradi podobnih kemijskih lastnosti tekmujeta za organske ligande 
in vivo. Posledice tega so hkrati toksični učinki Cd in omilitev le-teh ob prisotnosti Zn. 
Tekmujeta tudi za nastajanje proteinskih kompleksov, zaradi česar je razmerje obeh 
elementov v rastlinskem tkivu biološko zelo pomembno (Adriano, 2001). Prisotnost Cd 
vodi do zmanjšanja koncentracije Zn v tkivu (cit. v Lagriffoul in sod., 1998; Baryla in sod., 
2001). Tudi v našem primeru (slika 36D) smo opazili, da se je vsebnost Zn v tkivu rastlin, 
ki so bile 24 ur v raztopini Cd, zmanjšala, vendar le minimalno (razlike glede na kontrolo 
niso bile statistično značilne). Kadmij povzroči pomanjkanje železa in vpliva na zmanjšan 
privzem mangana in nekaterih drugih ionov (cit. v Adriano, 2001). Upad  koncentracije  
železa v listih repne ogrščice, ki je rasla na s Cd onesnaženih tleh, so opazili tudi Baryla in 
sod. (2001). Zmanjšane koncentracije Mn so opazili v različnih vrstah rastlin, 
izpostavljenim kadmiju (cit. v Lagriffoul in sod., 1998). Vzrok za to je morebitno 
tekmovanje Cd, Zn in Mn za transport skozi celično membrano (Lagriffoul in sod., 1998). 
S slike 36B je razvidno, da je po 24-urni obdelavi rastlin krompirja s Cd minimalno upadla 
vsebnost Fe, pri Mn pa je opazen predvsem padec vsebnosti v koreninah (slika 36C), 
vendar niti pri Fe niti pri Mn padec vsebnosti glede na kontrolo ni bil statistično značilno 
različen. Koncentracija kadmija ni vplivala na vsebnost Cu v tkivu rastlin krompirja (slika 
36A). Številne kovine se kopičijo v koreninah in se le v majhnem deležu transportirajo v 
poganjek (cit. v Seregin in Ivanov, 2001), kar je razvidno tudi iz naših rezultatov meritev 
vsebnosti (sliki 36B-D in 37).  

Po eno- in dvotedenski obdelavi rastlin krompirja s Cd so se znaki toksičnosti pokazali že 
na fenotipskem nivoju (slika 39), hkrati pa smo pokazali, da je Cd povzročil povečano 
stopnjo poškodovanosti DNA v listih (slika 38). V preliminarnem poskusu smo ugotovili, 
da so po enem tednu genotoksični učinki Cd vidni tudi v koreninah. Poškodovanost DNA 
je namreč naraščala z naraščajočo koncentracijo Cd (rezultati niso prikazani). Inhibicijo 
rasti korenin so opazili tudi Lin in sod. (2007), ki so s Cd obdelovali kalice boba. Aidid in 
Okamoto (1993) sta ugotovila, da Cd zavira podaljševanje rastlinskih celic, kar je verjetno 
eden od poglavitnih vzrokov za inhibirano rast korenin. Eden od možnih vzrokov je tudi  
zmanjšana translokacija fotosinteznih produktov v korenine (cit. v Lin in sod., 2007). 
Kloroza in nekroza sta dva od tipičnih simptomov toksičnosti Cd in sta posledica učinkov 
Cd na kloroplaste in fotosintezo (Baryla in sod., 2001). V naših poskusih smo ju kot 
nedvomno posledico Cd opazili po dveh tednih. Adriano (2001) ugotavlja, da so simptomi 
podobni klorozi zaradi pomanjkanja Fe, poleg le-te pa Cd povzroča tudi venenje in rdeče-
oranžno obarvanje listov ter splošno zmanjšanje rasti. Pri različnih vrstah so opazili 
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zmanjšano koncentracijo klorofila in karotenoidov v listih rastlin, izpostavljenih Cd 
(Lagriffoul in sod., 1998; Baryla in sod., 2001). Predvidevamo, da so fenotipske 
spremembe povezane s stopnjo poškodovanosti DNA, ki smo jo opazili s kometnim 
testom. Številni kometi, pridobljeni iz prizadetih listov, so bili namreč t. i. ježkaste oblike, 
tj. z majhno glavo in velikim, pahljačasto razširjenim repom. Gichner in sod. (2005) ta 
pojav povezujejo z nekrotično ali apoptotično fragmentacijo DNA.  

Genotoksičnost Cd so z rastlinskim kometnim testom ovrednotili tudi drugi raziskovalci 
(poglavje 1.2.3.2), ki pa so uporabljali različne metodološke pristope. Lin in sod. (2007) so 
npr. s kometnim testom želeli ovrednotiti poškodovanost DNA v listih boba. Pokazali so, 
da različni postopki kometnega testa vodijo do različnega izgleda kometov, vendar pa teh 
opažanj niso ovrednotili z nobeno od statističnih analiz. Komete so opazovali s 
fluorescenčnim mikroskopom in iz tega opazovanja zaključili, da Cd povzroča poškodbe 
DNA. Glede na naše izkušnje z analizo kometov vemo, da je včasih res mikroskopiranje 
dovolj za zaznavne razlike med dvema vzorcema (npr. kontrolnim in genotoksično 
koncentracijo neke snovi), večinoma pa je variabilnost kometov velika in je zato za 
zanesljive zaključke treba uporabiti računalniško ali vizualno analizo slike. Le po taki 
analizi je možna tudi statistična obdelava rezultatov, ki kasneje tudi omogoča primerjavo z 
drugimi rezultati in ni podvržena subjektivnosti.  
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4.4 Genotoksični učinki cinka na rastline 
krompirja in čebule 

Za preučevanje genotoksičnih učinkov cinka smo kot vir cinka uporabili cinkov sulfat 
ZnSO4, za kar smo se odločili na podlagi predhodnih objav. Cink je v naših poskusih 
povzročil povečano stopnjo poškodovanosti jedrne DNA rastlin krompirja, ki smo jo 
opazili z brezceličnim in celičnim kometnim testom. 

Z brezceličnim kometnim testom smo želeli ugotoviti, ali na poškodbe DNA vpliva 
neposredna reakcija Zn z DNA. Razlik med listi in koreninami nismo pričakovali, saj gre v 
obeh primerih za izolirana jedra, vendar smo kljub temu v koreninah opazili večjo stopnjo 
poškodovanosti kot v listih (slika 40). Možno pojasnilo razlik bi lahko bila različna sestava 
citoplazme celic korenin oziroma listov. Pri izolaciji jeder se namreč iz celic ne sprostijo 
samo jedra, ampak celotna citoplazma, ki bi lahko vplivala na reakcije ionov Zn in DNA.  
Morda pa so bila že na začetku, ob izolaciji, jedra iz korenin bolj poškodovana ali bolj 
občutljiva kot jedra iz listov, saj je bila že pri kontroli (0 mM Zn) stopnja poškodovanosti 
DNA v koreninah večja. Glede na porast v stopnji poškodovanosti DNA pri največji 
koncentraciji Zn sklepamo, da je Zn v visokih koncentracijah genotoksičen zaradi 
neposredne reakcije z DNA.   

V manjših koncentracijah je Zn esencialen – cinkov sulfat se v poljedelstvu uporablja kot 
gnojilo (cit. v Adriano, 2001) –, visoke koncentracije Zn pa povzročajo toksične učinke. 
Tako pojasnjujemo večjo stopnjo poškodovanosti jedrne DNA kontrolnih rastlin v 
primerjavi z rastlinami, obdelanimi z nizkimi koncentracijami Zn, kar smo zaznali tako z 
brezceličnim kot s celičnim kometnim testom (sliki 40 in 42).  

S celičnim kometnim testom smo po 24-urni obdelavi rastlin krompirja tako v listih kot v 
koreninah opazili koncentracijsko odvisno povečanje stopnje poškodovanosti jedrne DNA 
(slika 42). Pričakovali smo predvsem poškodbe v koreninah, saj so bile le-te v 
neposrednem stiku z raztopinami cinkovega sulfata, poleg tega je bila vsebnost Zn v 
koreninah do 13-krat večja od vsebnosti v poganjkih (slika 44); v  zgornjih listih, iz katerih 
smo izolirali jedra za kometni test, pa naj bi bila vsebnost Zn še manjša, saj sta King in 
Hajjar (1990) ugotovila, da je v listih, ki so višje na steblu, koncentracija Zn nižja kot v 
listih, ki so nameščeni v bazalnem delu stebla. Glede na rezultate naših poskusov pa 
sklepamo, da cink v celotni rastlini povzroča genotoksične učinke. Opazili smo podobno 
stopnjo poškodovanosti DNA v listih in koreninah oziroma celo večjo stopnjo 
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poškodovanosti DNA v listih pri najvišjih dveh koncentracijah Zn. Do poškodb DNA je 
verjetno prišlo posredno, kar sklepamo na podlagi primerjave z brezceličnim kometnim 
testom (slika 40). Če bi bile poškodbe DNA posledica neposredne reakcije Zn z DNA, bi 
brezcelični kometni test pokazal precej večjo stopnjo poškodovanosti DNA kot celični 
kometni test. Toksičnost cinka se je pokazala tudi na fenotipskem nivoju (slika 41). Visoka 
stopnja poškodovanosti DNA bi zato lahko bila tudi posledica odmirajočih ali mrtvih celic 
(nekroza ali programirana celična smrt). To domnevo potrjuje opažanje, da je bilo veliko 
kometov zaradi velike migracije DNA neprimernih za analizo. Morda najbolj 
poškodovanih jeder sploh nismo opazili, saj naj bi majhni fragmenti DNA mrtvih celic 
hitro potovali v gelu (FAQ, 2006). Analizirali smo le primerna, tj. manj poškodovana 
jedra, zaradi česar je bila izmerjena stopnja poškodovanosti DNA podcenjena. Rahel upad 
stopnje poškodovanosti DNA pri najvišji koncentraciji Zn (slika 42) torej ne pomeni 
dejanskega zmanjšanja stopnje poškodovanosti DNA. 

Hkrati z večanjem stopnje poškodovanosti DNA smo opazili tudi koncentracijsko odvisno 
povečanje vsebnosti Zn tako v koreninah kot v poganjkih rastlin krompirja (slika 43). 
Privzem Zn v korenine krompirja je bil zelo velik; vsebnost Zn je strmo naraščala pri 
koncentracijah 0-1 mM Zn, pri višjih koncentracijah Zn pa se je privzem le malo povečal, 
kar kaže na to, da je prišlo do zasičenja oziroma največjega možnega privzema. Vsebnost 
Zn v poganjku krompirja je skoraj linearno naraščala z naraščajočo koncentracijo Zn.  

Koncentracije Zn, ki smo jih uporabili v naših poskusih (0,1-10 mM), ustrezajo 6,5-650 
ppm. Večina uporabljenih koncentracij Zn pade v razpon vsebnosti cinka v normalnih tleh, 
ki je 10-300 ppm, čeprav  različni tipi tal vsebujejo zelo različne koncentracije Zn (cit. v 
Adriano, 2001). Zn je bil v naših poskusih rastlinam bolj dostopen kot v tleh, kjer prihaja 
do nastanka kompleksov in vpliva številnih dejavnikov na mobilnost Zn in privzem le-
tega. V rastlinah krompirja je bila vsebnost Zn zelo visoka, in sicer do 13 g kg-1 SM (slika 
43), kar ustreza 13 000 ppm in je 65-krat več kot največja vsebnost Zn v zelnatih rastlinah 
z neonesnaženih tal (1-200 ppm; Adriano, 2001). Za mnoge rastlinske vrste velja, da 
koncentracije Zn v listih, večje od 100 ppm, lahko vodijo do zmanjšanega pridelka ali 
simptomov, ki so podobni klorozi zaradi pomanjkanja železa (Adriano, 2001). V našem 
poskusu kloroze nismo opazili, verjetno zaradi kratkotrajne obdelave (24 ur). Poljščine naj 
bi v listnem tkivu vsebovale 27-150 ppm Zn (cit. v Adriano, 2001). V tem razponu je tudi 
vrednost 0,1342 g kg-1 SM (ustreza 134,2 ppm), ki smo jo izmerili v poganjkih kontrolnih 
rastlin krompirja (v vodi). V poganjkih rastlin krompirja, obdelanih s Zn, pa je bila 
vsebnost Zn precej večja (slika 43).  
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Pri 24-urni obdelavi rastlin smo za negativno kontrolo poleg vode uporabili tudi raztopino 
magnezijevega sulfata MgSO4×7H2O, in sicer koncentracije 10 mM, kar ustreza 
koncentraciji sulfata v najvišji koncentraciji (10 mM) cinkovega sulfata, uporabljeni za 
kometni test. Magnezijev sulfat ni povzročil visoke stopnje poškodovanosti DNA, temveč 
je bila le-ta podobna oziroma celo manjša kot po obdelavi z vodo (rezultati niso prikazani). 
Ti rezultati kažejo, da je visoka stopnja poškodovanosti, ki smo jo opazili po obdelavi s 
cinkovim sulfatom (slika 42), zares odraz toksičnosti visoke koncentracije cinka in ne 
sulfata.  

Koncentracije Zn, uporabljene za poskuse s čebulami (Babič, 2008), so bile v spodnjem 
razponu koncentracij, ki smo jih uporabili za poskuse z rastlinami krompirja, in sicer do 5 
mM Zn za dveurno in do 1 mM Zn za 24-urno obdelavo (poglavje 3.6.3). S testom 
mikrojeder nismo zaznali učinkov Zn, toksičnost Zn pa se je tako po dve- kot po 24-urni 
obdelavi odražala v veliki poškodovanosti celičnih struktur. Z meritvijo dolžine korenin 
smo pokazali, da je Zn inhibiral rast korenin. O inhibiciji rasti korenin in klastogenih 
lastnostih cinka poročajo tudi drugi raziskovalci (poglavje 1.2.3.3). 
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4.5 Genotoksični učinki ekstraktov 
onesnaženih tal na rastline krompirja 

Celokupne vsebnosti kovin Pb, Cd in Zn v obeh vzorcih onesnaženih tal, ki smo ju 
uporabili v naših poskusih (vzorca 4 in 5), so bile zelo visoke; bile so večje od zakonsko 
določenih celokupnih kritičnih imisijskih vrednosti za kovine v tleh (Ur. l. RS, 1996), kar 
je dokaz velike onesnaženosti teh tal s Pb, Cd in Zn (Vidic, 2003; tabela 6). Ker je voda 
zelo šibko ekstrakcijsko sredstvo za kovine, je bila količina kovin, ki je bila z vodo 
ekstrahirana iz vzorca tal, precej nizka v primerjavi s celokupno vsebnostjo kovin v 
vzorcih tal. Kljub temu sta tudi vodna ekstrakta vzorcev onesnaženih tal (vzorca 4 in 5) 
vsebovala precej več Pb, Cd in Zn kot vodni ekstrakt neonesnaženih tal. Podobne vrednosti 
za količino ekstrahiranih kovin je dobila tudi Vidic (2003). Naši rezultati so pokazali, da je 
bil z vsemi tremi kovinami najbolj onesnažen vzorec vzorec 4 (tabeli 6 in 7, slika 45). Tudi 
vsebnosti kovin v koreninah rastlin krompirja so bile največje v rastlinah, ki so bile 
izpostavljene vzorcu 4 (tabela 6, slika 47).  

V listih rastlin, ki so bile 24 ur izpostavljene ekstraktom tal, je bila stopnja poškodovanosti 
DNA zelo nizka oziroma podobna stopnji poškodovanosti DNA v listih kontrolnih rastlin 
(obdelanih z vodo). Kljub temu je bil odstotek DNA v repu pri enem od vzorcev 
onesnaženih tal (vzorec 5) celo statistično značilno večji od odstotka DNA v repu pri 
negativni kontroli in vzorcu neonesnaženih tal (vzorec K; slika 48), vendar se tu verjetno 
gibljemo na spodnji meji zaznave genotoksičnosti. Naši rezultati so torej pokazali, da po 
obdelavi rastlin z vodnimi ekstrakti tal ni bilo s kometnim testom zaznavnih poškodb 
jedrne DNA v listih, medtem ko je obdelava z EMS (pozitivna kontrola) povzročila 
bistveno povečanje stopnje poškodovanosti jedrne DNA glede na vse ostale vzorce. 

V koreninah rastlin, ki so bile 24 ur izpostavljene ekstraktom tal, smo zaznali večjo stopnjo 
poškodovanosti DNA kot v listih. To je verjetno povezano s tem, da so korenine bile v 
neposrednem stiku z ekstrakti tal, poleg tega se nekatere kovine – tudi Pb in Cd – kopičijo 
predvsem v koreninah, v poganjek pa se transportira le manjši delež (cit. v Adriano, 2001), 
kar so pokazali tudi rezultati naših meritev (tabela 6, sliki 46 in 47). Za Zn pa velja, da je le 
pri toksičnih koncentracijah večji delež celotnega privzetega Zn v koreninah (Longnecker 
in Robson, 1993), vendar v naših ekstraktih koncentracija Zn ni presegala zakonsko 
določenih mejnih vrednosti za odpadne vode (Ur. l. RS, 2007; tabela 7). Razpon običajnih 
celokupnih vsebnosti Pb v rastlinah z neonesnaženih tal je 0,1-30 µg g-1 SM (cit. v 
Adriano, 2001). V ta razpon padejo vse naše izmerjene vrednosti, razen vrednosti, 
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izmerjeni v koreninah rastlin krompirja, izpostavljenih vzorcema 4 in 5 (tabela 6), kar kaže 
na veliko onesnaženost teh dveh vzorcev. Hiperakumulatorske rastline bi iz enakih vzorcev 
privzele precej večji delež kovin (Vidic, 2003).  

Vodni ekstrakti vzorcev tal so bili za korenine bolj genotoksični od vode, pri čemer je bila 
stopnja poškodovanosti DNA statistično značilno večja le pri vzorcu K. V nasprotju s 
pričakovanji je bila največja stopnja poškodovanosti DNA prav pri ekstraktu 
neonesnaženih tal (vzorec K), najmanjša pa pri ekstraktu s kovinami onesnaženih tal 
(vzorec 5; slika 48). Naši rezultati torej niso pokazali povezave med stopnjo 
poškodovanosti DNA in stopnjo onesnaženosti tal s kovinami. Možno je, da je velika 
genotoksičnost vzorca K povezana z vsebnostjo drugih snovi, ki jih v naših poskusih nismo 
proučevali. Vzorec K je bil namreč odvzet blizu gozdne ceste in nedaleč od kmetije, na 
vzorčni ploskvi, ki je bila izbrana kot najbolj primerna kontrolna (neonesnažena) ploskev 
za primerjavo z onesnaženimi vzorčnimi ploskvami iz Doline smrti (Vidic, 2003). 
Ekstrakti tal so tako kot tla kompleksne sestave, pri čemer količina in lastnosti posameznih 
dejavnikov znotraj vzorca prispevajo k njihovi končni (geno)toksičnosti. 

Čeprav je koncentracija Pb v vodnih ekstraktih vzorcev onesnaženih tal (vzorca 4 in 5) 
presegala mejne vrednosti za odpadne vode, določene s slovensko zakonodajo (Ur. l. RS, 
2007; tabela 7), so bile koncentracije vseh treh kovin v vodnih ekstraktih tal precej nižje od 
najnižjih koncentracij kovin v vodnih raztopinah, uporabljenih za 24-urno obdelavo rastlin 
(tabela 8). Po obdelavi s tako nizkimi koncentracijami kovin v vodnih raztopinah s 
kometnim testom nismo zaznali povečane stopnje poškodovanosti DNA glede na kontrolo. 
Do le-te je prišlo šele pri bistveno večjih koncentracijah kovin v vodnih raztopinah, pri Pb 
in Cd le v koreninah, pri Zn pa tudi v listih (poglavja 3.2.3 (Pb), 3.3.2 (Cd) in 3.4.2 (Zn)). 
Glede na te rezultate torej ne moremo pričakovati s kovinami induciranih poškodb DNA 
po obdelavi rastlin z ekstrakti tal, ki vsebujejo zelo nizke koncentracije kovin. Sklepamo, 
da je nizka stopnja poškodovanosti DNA, ki smo jo zaznali s kometnim testom po obdelavi 
rastlin z vodnimi ekstrakti tal, povezana z nizko koncentracijo kovin v teh ekstraktih.  

Dejanski genotoksični potencial vzorca tal bi bolje ovrednotili, če bi bila količina 
ekstrahirane kovine primerljiva biodostopni frakciji kovine v tleh. Za oceno biodostopnosti 
kovin v vzorcih tal iz Doline smrti je Vidic (2003) uporabila ekstrakcijsko sredstvo 
amonijev nitrat. Količina kovin, ekstrahiranih z amonijevim nitratom je bila bistveno večja 
od količine kovin, ekstrahiranih z vodo iz enakih vzorcev tal. Verjetno tudi z daljšimi 
obdelavami ne bi zaznali večje stopnje poškodovanosti DNA, saj so koncentracije kovin v 
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vodnih ekstraktih vzorcev tal bistveno manjše od koncentracij, uporabljenih pri dolgotrajni 
obdelavi rastlin z vodnimi raztopinami kovin (poglavji 3.2.4 (Pb) in 3.3.3 (Cd)). 

Naši rezultati so pokazali, da vodni ekstrakti tal, v katerih je koncentracija Pb presegala 
zakonsko predpisano koncentracijo Pb v odpadni vodi (Ur. l. RS, 2007), v 24 urah niso 
povzročili bistveno večje stopnje poškodovanosti DNA v rastlinah kot voda.  
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4.6 Uporabnost rastlinskega kometnega 
testa in testa mikrojeder 

S kometnim testom zaznamo predvsem prelome dvojne vijačnice DNA, medtem ko z 
drugimi biotesti zaznamo drugačne (geno)toksične učinke (poglavje 1.2.1). S hkratno 
uporabo več biotestov tako lahko celostno ovrednotimo toksičnost določenega dejavnika. Z 
rastlinskim kometnim testom smo opazili povečano stopnjo poškodovanosti jedrne DNA 
rastlin, ki smo jih obdelali z raztopinami znanih koncentracij etilmetansulfonata, svinca, 
kadmija in cinka. Pokazali smo, da je kometni test primerna metoda za zaznavanje 
genotoksičnosti teh snovi, zato smo z isto metodo želeli ovrednotiti tudi genotoksičnost 
vzorcev iz okolja. V ta namen smo rastline posadili v zemljo, onesnaženo s Pb (poglavje 
4.2), ali pa smo rastline izpostavili vodnim ekstraktom onesnaženih tal iz Doline smrti na 
Koroškem (poglavje 4.5). 

Za poskuse z zemljo smo zemljo onesnažili z znanimi koncentracijami Pb (poglavje 3.2.6). 
Lahko pa bi vzorec zemlje prinesli z onesnaženega območja, vanj posadili poskusne 
rastline in spremljali učinke. Tako bi kometni test lahko uporabili za biomonitoring - 
spremljanje genotoksičnih učinkov različnih vzorcev. Tak pristop je izvedljiv, vendar pa se 
moramo zavedati dejstva, da smo v našem poskusu uporabili zelo visoke koncentracije Pb, 
primerljive le najbolj onesnaženemu okolju. Vsebnost Pb v zemlji pred začetkom poskusa 
(slika 29A) namreč ustreza vsebnosti Pb na močno onesnaženem območju na Češkem 
(Gichner in sod., 2006b) in v Dolini smrti na Koroškem (Vidic, 2003). Koncentracije so 
bile letalne za poskusne rastline in s kometnim testom ovrednotena stopnja poškodovanosti 
DNA je bila verjetno odraz drugih, bolj očitnih, toksičnih učinkov, kot sta zmanjšana rast 
listov in nekroza. Do enakih zaključkov so prišli Gichner in sod. (2006b), ki so vzorcem s 
kovinami onesnaženih tal izpostavili rastline tobaka in krompirja, ter Gichner in sod. 
(2007), ki so rastline tobaka obdelali z zemljo, onesnaženo s polikloriranimi bifenili. 
Kometi iz nekrotičnih oziroma mrtvih celic so ježkaste (Gichner in sod., 2006b) ali 
oblakaste oblike (Žnidar, 2003) in jih zaradi tega lahko med analizo spregledamo. 
Velikokrat v takih primerih sploh ne najdemo dovolj za analizo primernih kometov na 
posameznem objektnem stekelcu, zato so tudi rezultati manj natančni. Kometni test je torej 
zanesljiva metoda le v razponu določenih koncentracij genotoksičnega dejavnika, pri 
rastlinskem kometnem testu pa je za interpretacijo rezultatov priporočljivo tudi opazovati 
fenotipske spremembe poskusnih rastlin. Te ugotovitve nakazujejo na pomen hkratne 
uporabe drugih biotestov.   
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V našem poskusu z zemljo smo ovrednotili stopnjo poškodovanosti DNA le v listih. Glede 
na rezultate poskusov z raztopinami Pb (npr. slika 21) in rezultate meritev vsebnosti Pb v 
rastlinskem tkivu (slika 16) sklepamo, da bi bila stopnja poškodovanosti DNA v koreninah 
precej večja kot v listih. Žal pa je izvedba kometnega testa na koreninah rastlin, ki so rasle 
v zemlji, zelo težavna. Korenine se pri spiranju delcev zemlje ponavadi zelo poškodujejo, 
kar vodi do nezadostnega števila jeder na objektnih stekelcih za kometni test in dodatnih 
poškodb samih jeder, poleg tega pa delci zemlje, ki se še vedno držijo korenin, otežkočajo 
računalniško analizo slike. Dodatno težavo predstavljajo toksični učinki, kot so nekroza in 
zmanjšana rast korenin. Da bi se izognili metodološkim težavam, povezanih z uporabo 
zemlje, smo rastline izpostavili vodnim ekstraktom onesnaženih tal. 

Z našimi poskusi smo pokazali, da so po 24-urni obdelavi rastlin z vodnimi raztopinami 
kovin Pb, Cd in Zn poškodbe DNA s kometnim testom dobro zaznavne v koreninah, 
medtem ko jih v listih ni oziroma so precej manjše kot v koreninah. Za kratkotrajne 
obdelave rastlin s testnimi vzorci zato priporočamo izolacijo jeder iz korenin. Izolacijo 
jeder iz korenin pri testiranju vzorcev tal iz okolja omogoča uporaba vodnih ekstraktov tal. 
Za poskuse z ekstrakti onesnaženih tal smo preizkusili dva s kovinami zelo onesnažena 
vzorca tal iz Doline smrti (Vidic, 2003). V vodnih ekstraktih onesnaženih tal je 
koncentracija Pb presegala zakonsko predpisano mejno vrednost za odpadne vode  (Ur. l. 
RS, 2007; tabela 7), vendar je bila kljub temu količina kovin v vodnih ekstraktih zelo 
majhna v primerjavi s celokupnimi vsebnostmi kovin v vzorcih tal (tabela 6). Slabost 
uporabe vodnega ekstrakta tal je v tem, da ne vsebuje dejanske rastlinam dostopne frakcije 
kovin, prednost pa v tem, da lahko za kometni test uporabimo tako liste kot korenine, kar 
pri obdelavi rastlin z zemljo predstavlja veliko težavo.  

Koncentracija kovin v vodnih ekstraktih tal ni dosegala koncentracij, ki so v poskusih z 
vodnimi raztopinami kovin povzročile povečano stopnjo poškodovanosti DNA glede na 
kontrolo (tabela 8). Zato je pričakovano, da po obdelavi rastlin z vodnimi ekstrakti tal tako 
v listih kot v koreninah ni bilo izrazitega porasta stopnje poškodovanosti DNA glede na 
negativno kontrolo. Uporaba vodnih ekstraktov s kovinami onesnaženih tal torej ni 
primeren pristop za vrednotenje genotoksičnega potenciala kovin v tleh. Ker je voda zelo 
slabo ekstrakcijsko sredstvo za kovine, tudi iz s kovinami močno onesnaženih tal ni 
ekstrahirala genotoksične koncentracije kovin. Postopek rastlinskega kometnega testa je v 
12 letih svojega obstoja doživel mnoge izboljšave, a dejanskega prenosa v monitoring 
okolja kljub prizadevanjem še ni bilo. 
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Rezultati rastlinskega kometnega testa so v splošnem zelo heterogeni in variabilni. To 
zahteva uporabo velikega števila vzorcev in več ponovitev poskusa, kar upočasni in 
podraži celotno izvedbo. Na variabilnost pri rastlinah boba in s tem povezane težave pri 
uporabi rastlinskega kometnega testa v monitoringu, sta opozorila že Koppen in 
Verschaeve (1996). Pomembna je tudi izbira poskusne rastlinske vrste. Rastline krompirja, 
ki smo jih uporabljali v naših poskusih, so imele večinoma enak genotip, bile so kloni, kar 
je bil verjetno pomemben dejavnik, da ni prihajalo do velike variabilnosti med rastlinami. 
Le-te pa nismo opazili niti pri rastlinah tobaka, ki smo jih vzgojili iz semen. Sklepamo 
torej, da so rastline za kometni test primerni poskusni organizmi. 

Pri poskusih z zemljo lahko za kometni test uporabimo le jedra iz listov, a so v le-teh 
poškodbe DNA običajno zelo majhne ali pa so odraz drugih toksičnih učinkov. Pri 
poskusih z vodnimi raztopinami korenine rastlin sicer niso v naravnem okolju, ki je zemlja, 
a tak pristop omogoča uporabo tako listov kot korenin za kometni test. Vse testirane 
kovine – Pb, Cd in Zn – namreč v določenem razponu koncentracij povzročijo porast 
stopnje poškodovanosti jedrne DNA v koreninah. Na podlagi naših poskusov ugotavljamo, 
da je rastlinski kometni test najbolj primeren za raziskave genotoksičnosti vodnih raztopin, 
s katerimi različno dolgo obdelujemo rastline, in manj za raziskave genotoksičnosti tal in 
vodnih ekstraktov tal. 

Poleg kometnega testa smo genotoksične učinke kovin želeli ovrednotiti še s testom 
mikrojeder. Postopek testa mikrojeder je najbolje opisan za živalske celice. Pri poskusih z 
rastlinami čebule smo naleteli na številne metodološke težave. Etilmetansulfonat se je v 
naših poskusih izkazal kot primerna pozitivna kontrola, vendar tudi tu vsi rezultati niso bili 
vedno ponovljivi, prav tako ni bilo koncentracijsko odvisnega odgovora (poglavje 3.6.1). 
Tudi Ünyayar in sod. (2006) so ugotovili, da povečanje frekvence mikrojeder ni odvisno 
od koncentracije testirane snovi. Pokazali so namreč, da je Cd v koreninskih vršičkih 
rastlin česna in boba induciral povečanje frekvence mikrojeder, a nastanek mikrojeder ni 
bil povezan s koncentracijo Cd. Tudi številni drugi avtorji večinoma podajajo razlike v 
frekvenci mikrojeder glede na negativno kontrolo in ne na ostale testne koncentracije 
proučevane snovi. 

V naših poskusih s testom mikrojeder v koreninah rastlin čebule nismo zaznali učinkov 
kovin Cd in Zn, čeprav so bili učinki teh dveh kovin očitni pri mikroskopski analizi 
preparatov in pri opazovanju fenotipskih sprememb na koreninah (poglavje 3.6). Pokazali 
smo, da kovine so toksične, vendar nismo opazili povezave med frekvenco mikrojeder in 
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koncentracijo kovine. Potrebna je optimizacija testa mikrojeder in opredelitev natančnih 
kriterijev za analizo preparatov.   
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5 SKLEPI 
- Postopek alkalnega kometnega testa smo prilagodili za rastline krompirja – ugotovili 

smo, da sta najprimernejša 10-minutno odvijanje DNA in 15-minutna elektroforeza – in 
pokazali, da je prilagojena metoda primerna za nadaljnjo uporabo pri vrednotenju 
stopnje poškodovanosti jedrne DNA.  

- S kometnim testom smo pokazali, da je kadmij genotoksičen za rastline krompirja. Po 
dveh urah obdelave s Cd je v listih in koreninah prišlo do poškodb DNA, ki se v dveh 
dneh niso popravile. V koreninah rastlin krompirja so bili genotoksični učinki po od 
eno- do 14-dnevni obdelavi koncentracijsko odvisni, v listih pa smo jih opazili šele 
takrat, ko so bile prisotne tudi fenotipske spremembe (kloroza in nekroza). Velika 
stopnja poškodovanosti DNA v koreninah je verjetno povezana z visoko vsebnostjo Cd 
v koreninah v primerjavi z vsebnostjo Cd v poganjkih.  

- Z brezceličnim kometnim testom smo pokazali, da visoke koncentracije cinka 
povzročijo neposredne poškodbe DNA; večja stopnja poškodovanosti DNA v koreninah 
v primerjavi z listi je verjetno posledica različne sestave citoplazme celic. Cink je 
esencialen element, kar je morda vzrok za to, da smo pri najnižjih koncentracijah Zn 
opazili nižjo stopnjo poškodovanosti DNA kot pri kontroli (voda). Po 24-urni obdelavi 
rastlin sta bili tako v koreninah kot v listih rastlin krompirja povečana stopnja 
poškodovanosti DNA in visoka vsebnost cinka glede na kontrolne rastline. Primerjava z 
brezceličnim kometnim testom je pokazala, da so poškodbe v listih posredne oziroma 
posledica nekrotičnih procesov, vidnih tudi na fenotipskem nivoju. 

- S testom mikrojeder v naših poskusih nismo zaznali toksičnih učinkov kadmija in cinka, 
čeprav so se le-ti odražali v veliki poškodovanosti celičnih struktur in v fenotipskih 
spremembah na koreninah čebule.   

- S kometnim testom smo pokazali, da je svinec genotoksičen za rastline tobaka. Z 
brezceličnim kometnim testom smo pri nizkih koncentracijah svinca opazili porast, pri 
visokih pa upad stopnje poškodovanosti DNA, zaradi česar sklepamo, da svinec 
povzroča tako prelome DNA kot tudi navzkrižne povezave. Poškodbe DNA, nastale 
med dveurno obdelavo rastlin s Pb, se v enem dnevu niso popravile in so bile verjetno 
deloma povezane z nekrozami. Po 14-dnevni obdelavi rastlin s Pb kljub toksičnim 
učinkom, vidnim na fenotipskem nivoju, stopnja poškodovanosti DNA v listih ni bila 
višja kot pri kontroli, medtem ko je v koreninah naraščala z naraščajočo koncentracijo 
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Pb. To je verjetno povezano s precej večjo vsebnostjo Pb v koreninah v primerjavi z 
vsebnostjo Pb v poganjkih. Tudi po večtedenski rasti rastlin v zemlji, onesnaženi s Pb, 
so rastline Pb privzele v svoje tkivo, a je bila stopnja poškodovanosti DNA v listih višja 
od kontrole le pri zelo visokih koncentracijah Pb. Obdelava rastlin s Pb je povzročila 
tudi somatske mutacije in inhibicijo rasti listov.  

- V vodnih ekstraktih vzorcev s Pb, Cd in Zn zelo onesnaženih tal iz Doline smrti 
(Koroška) je le koncentracija Pb presegala zakonsko predpisano mejno koncentracijo Pb 
za odpadne vode. Po 24-urni obdelavi rastlin z vodnimi ekstrakti tal je bila vsebnost Pb, 
Cd in Zn v koreninah rastlin večja kot v poganjkih, vendar niti v koreninah niti v listih 
ni bila stopnja poškodovanosti DNA bistveno večja kot pri kontrolnih rastlinah.   

- Rezultati naših raziskav kažejo, da je rastlinski kometni test najbolj primeren za 
raziskave genotoksičnosti vodnih raztopin kovin Pb, Cd in Zn, s katerimi različno dolgo 
obdelujemo rastline, in manj za vrednotenje genotoksičnosti tal in vodnih ekstraktov tal. 
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6 POVZETEK 
Onesnaženost zraka, vode in tal vodi do škodljivih učinkov na različnih ravneh bioloških 
sistemov. Zaradi številnih industrijskih dejavnosti so danes mnoga okolja onesnažena tudi 
s kovinami. Rastline so pomemben del ekosistemov, zato je za vrednotenje posledic 
onesnaževanja potrebno uporabiti tudi rastlinske bioteste. 

V naši raziskavi smo genotoksičnost kovin (Pb, Cd, Zn) za rastline ovrednotili z 
brezceličnim in celičnim kometnim testom, ki omogoča kvantitativno analizo stopnje 
poškodovanosti jedrne DNA posameznih celic. Rezultate kometnega testa smo primerjali z 
rezultati testa somatskih mutacij in testa mikrojeder.  

Postopek alkalnega kometnega testa smo prilagodili za rastline krompirja (Solanum 
tuberosum L.). Ugotovili smo, da sta najprimernejša 10-minutno odvijanje DNA in 15-
minutna elektroforeza. Prilagojeno metodo smo preizkusili z etilmetansulfonatom (EMS), 
znano genotoksično snovjo. Za brezcelični kometni test smo izolirana celična jedra devet 
minut obdelovali z EMS, za celični kometni test pa smo rastline krompirja z EMS 
obdelovali dve uri in 24 ur. V vseh poskusih smo opazili povečevanje stopnje 
poškodovanosti jedrne DNA z naraščajočo koncentracijo EMS. Ti rezultati so pokazali, da 
je prilagojeni postopek kometnega testa primeren za nadaljnjo uporabo. Uporabili smo ga 
za vrednotenje genotoksičnih učinkov raztopin Cd in Zn ter vodnih ekstraktov s kovinami 
onesnaženih tal. 

Genotoksične učinke Cd smo ovrednotili po dveurni, 24-urni ter eno- in dvotedenski 
obdelavi rastlin krompirja s Cd. Po 24-urni obdelavi rastlin s Cd je bila vsebnost Cd v 
koreninah višja kot v poganjkih. Hkrati ni prišlo do statistično značilnih razlik v vsebnosti 
Zn, Fe in Mn v rastlinskem tkivu. Pri rastlinah, obdelanih s Cd, smo s kometnim testom 
opazili višjo stopnjo poškodovanosti jedrne DNA kot pri kontrolnih rastlinah. Po dveh urah 
obdelave s Cd je v listih in koreninah prišlo do poškodb DNA, ki se v dveh dneh niso 
popravile. V koreninah so bili genotoksični učinki po od eno- do 14-dnevni obdelavi 
koncentracijsko odvisni, v listih pa smo jih opazili šele takrat, ko so bile prisotne tudi 
fenotipske spremembe (kloroza in nekroza). Za vrednotenje genotoksičnih učinkov Cd smo 
uporabili tudi test mikrojeder na koreninskih vršičkih čebule (Allium cepa L.). Čeprav 
nismo zaznali povečane frekvence mikrojeder po obdelavi s Cd, pa je Cd po dveh urah 
obdelave povzročil kromosomske aberacije in mitozni zaostanek, po 24 urah pa se je 
toksičnost Cd odražala v veliki poškodovanosti celičnih struktur in v upočasnjeni rasti 
korenin. 



Žnidar I. Vrednotenje genotoksičnosti kovin z rastlinskimi biotesti.  
   Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2008 126 

Genotoksične učinke Zn smo opazili z brezceličnim kometnim testom po enourni obdelavi 
izoliranih celičnih jeder rastlin krompirja s Zn in s celičnim kometnim testom po 24-urni 
obdelavi rastlin krompirja s Zn. Z brezceličnim kometnim testom smo pokazali, da visoke 
koncentracije cinka povzročijo neposredne poškodbe DNA, pri čemer je bila stopnja 
poškodovanosti DNA višja v koreninah kot v listih. Možno je, da so razlike med 
koreninami in listi posledica različne sestave citoplazme celic. Pri 24-urni obdelavi rastlin 
se je stopnja poškodovanosti DNA v koreninah in listih glede na kontrolo povečevala s 
povečevanjem koncentracije Zn. Prav tako se je v koreninah in listih povečevala vsebnost 
Zn. Primerjava z brezceličnim kometnim testom je pokazala, da so poškodbe v listih 
posredne in verjetno povezane z nekrozami, vidnimi tudi na fenotipskem nivoju. Zn je 
esencialen element, kar je morda vzrok za to, da je bila pri najnižjih koncentracijah Zn 
stopnja poškodovanosti DNA nižja kot pri kontroli (voda). S testom mikrojeder nismo 
zaznali učinkov Zn na korenine čebule, toksičnost Zn pa se je tako po dve- kot po 24-urni 
obdelavi čebul odražala v veliki poškodovanosti celičnih struktur in inhibirani rasti 
korenin. 

Genotoksične učinke Pb smo ovrednotili z brezceličnim in celičnim kometnim testom, 
prilagojenim za rastline tobaka (Nicotiana tabacum L.). Stopnjo poškodovanosti jedrne 
DNA smo ovrednotili po dve- in 24-urni ter po tri-, pet-, sedem-, deset- in 14-dnevni 
obdelavi rastlin tobaka z raztopinami Pb. Po enourni obdelavi izoliranih celičnih jeder smo 
z brezceličnim kometnim testom pri nizkih koncentracijah svinca opazili porast, pri visokih 
pa upad stopnje poškodovanosti DNA glede na negativno kontrolo, kar kaže, da svinec 
povzroča tako prelome DNA kot tudi navzkrižne povezave. Poškodbe DNA, nastale med 
dveurno obdelavo rastlin s Pb, se v enem dnevu niso popravile in so bile verjetno deloma 
povezane z nekrozami. Po 14-dnevni obdelavi smo na fenotipskem nivoju opazili toksične 
učinke Pb. Medtem ko je v koreninah stopnja poškodovanosti DNA naraščala z 
naraščajočo koncentracijo Pb, pa v listih le-ta ni bila višja kot pri kontroli. Možno je, da je 
ta razlika med listi in koreninami posledica precej večje vsebnosti Pb v koreninah kot v 
poganjkih. 

Raziskali smo tudi genotoksične učinke zemlje, ki smo jo onesnažili z raztopinami Pb. S 
kometnim testom smo ovrednotili stopnjo poškodovanosti jedrne DNA po dveh, treh, 
štirih, petih in šestih tednih rasti rastlin tobaka v onesnaženi zemlji. Po večtedenski rasti 
rastlin v s svincem onesnaženi zemlji so rastline Pb privzele v svoje tkivo. Stopnja 
poškodovanosti DNA v listih je bila višja od kontrole le pri zelo visokih koncentracijah Pb. 
Obdelava rastlin s Pb je povzročila tudi somatske mutacije in inhibicijo rasti listov. 
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Da bi preverili, ali so s kovinami (predvsem s Pb, Cd in Zn) onesnažena tla iz Doline smrti 
(Koroška) genotoksična, smo rastline krompirja obdelali z vodnimi ekstrakti dveh vzorcev 
teh tal in enega vzorca neonesnaženih tal (kontrola). Količina kovin, ki se je z vodo 
ekstrahirala iz vzorcev tal, je bila zelo majhna v primerjavi s celokupnimi vsebnostmi 
kovin v vzorcih tal, vendar je kljub temu v obeh vodnih ekstraktih onesnaženih tal 
koncentracija Pb presegala zakonsko predpisano koncentracijo Pb v odpadni vodi. Po 
obdelavi rastlin z vodnimi ekstrakti tal je bila vsebnost Pb, Cd in Zn v koreninah večja kot 
v poganjkih. Vodni ekstrakti tal po 24 urah obdelave niso povzročili bistveno večje stopnje 
poškodovanosti DNA v listih in koreninah rastlin kot voda (negativna kontrola). Sklepamo, 
da je nizka stopnja poškodovanosti DNA, ki smo jo zaznali s kometnim testom po obdelavi 
rastlin z vodnimi ekstrakti tal, povezana z nizko koncentracijo kovin v teh ekstraktih. V 
vodnih raztopinah Pb, Cd in Zn, ki smo jih uporabili v naših poskusih s 24-urno obdelavo 
rastlin, so bile namreč koncentracije precej večje kot v vodnih ekstraktih tal. 

Rezultati naših raziskav kažejo, da je rastlinski kometni test najbolj primeren za raziskave 
genotoksičnosti vodnih raztopin kovin Pb, Cd in Zn, s katerimi različno dolgo obdelujemo 
rastline, in manj za vrednotenje genotoksičnosti tal in vodnih ekstraktov tal. 
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7 SUMMARY 
Air, water and soil pollution leads to toxic effects on different levels of biosystems. 
Because of many industrial activities, metals are ubiquitous pollutants in the environment. 
Plants are important part of ecosystems and plant bioassays should be included in a battery 
of tests for pollution effects assessment.  

In our study, we assessed the genotoxicity of metals (Pb, Cd, Zn) for plants with acellular 
and cellular comet assay, a method for quantitative measuring nuclear DNA damage to 
individual cells. The comet assay results were compared with the results of somatic 
mutations assay and micronucleus test. 

We have calibrated the alkaline comet assay for potato plants (Solanum tuberosum L.). We 
have determined that the best conditions were a 10-minute DNA unwinding followed by a 
15-minute electrophoresis. The calibrated assay was tested with ethyl methanesulfonate 
(EMS), a model genotoxic substance. For acellular comet assay, the isolated cell nuclei 
were treated with EMS for nine minutes, and for cellular comet assay the potato plants 
were treated with EMS for two and 24 hours. In all treatments, DNA damage extent was 
increasing with increasing EMS concentration. These results demonstrated that the 
calibrated comet assay is suitable for further use. We used it to assess the genotoxicity of 
Cd and Zn solutions and also of water extracts of metal-contaminated soil.  

Genotoxic effects of Cd were evaluated after two-hour, 24-hour, one- and two-week 
treatments of potato plants with Cd. After 24-hour treatment, Cd content in the roots was 
higher than in the shoots, while the content of Zn, Fe and Mn in plant tissue was not 
changed. With comet assay, we measured higher nuclear DNA damage extent in Cd treated 
plants compared to control plants. Cd-induced DNA damage in leaves and roots of plants 
treated for two hours was not repaired within two days. In the roots, genotoxic effects were 
dose-dependent after one- to 14-day treatment, while in the leaves they were observed only 
when there were also phenotypic changes (chlorosis and necrosis). Genotoxicity of Cd was 
assessed also with micronucleus test on onion (Allium cepa L.) root tips. The frequency of 
micronuclei did not increase after Cd treatment, however, mitotic delay and chromosome 
aberrations were observed after two-hour treatment, and after 24-hour treatment Cd-
induced effects were detected as cell structure damage and as inhibited root growth. 

Genotoxic effects of Zn were detected with acellular comet assay after one-hour treatment 
of isolated cell nuclei from potato plants with Zn, and with cellular comet assay after 24-



Žnidar I. Vrednotenje genotoksičnosti kovin z rastlinskimi biotesti.  
   Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2008 129 

hour treatment of potato plants with Zn. With acellular comet assay we demonstrated that 
high Zn concentrations directly damage nuclear DNA and noted that the DNA damage 
extent was higher in the roots than in the leaves. These differences between roots and 
leaves may had risen because of different cell cytoplasm contents. In 24-hour-treated 
potato plants, the increased DNA damage extent and high Zn content, as compared to 
control, was detected for both, roots and leaves. Comparison with acellular comet assay 
demonstrates that the DNA damage in leaves is induced indirectly and is probably 
associated with necrosis, observed on phenotypic level. Zn is an essential element and this 
may explain the lower DNA damage extent at the lowest Zn concentration compared to 
control. No effects of Zn on onion roots were detected with micronucleus test, however, 
after two- and 24-hour treatment Zn-induced effects were detected as cell structure damage 
and as inhibited root growth. 

Genotoxicity of Pb was assessed with acellular and cellular comet assay calibrated for 
tobacco plants (Nicotiana tabacum L.). DNA damage extent was measured after two-, 24-
hour, or three-, five-, seven-, ten- and 14-day treatment of tobacco plants with Pb solutions. 
After one-hour treatment of isolated cell nuclei with Pb, the acellular comet assay results 
demonstrated that low Pb concentrations induced increase of DNA damage extent, while 
high Pb concentrations induced decrease of DNA damage extent, as compared to control. 
These results suggest that Pb induced both, DNA strand breaks and cross-links. Pb-induced 
DNA damage in plants treated for two hours was not repaired within one day and was 
perhaps partly associated with necrosis. After 14-day treatment, toxic effects of Pb were 
observed as phenotypic changes. In roots, DNA damage extent was increasing with 
increasing Pb concentration, whereas in leaves DNA damage extent was as high as in 
control. This difference between roots and leaves may be associated with much higher Pb 
content in roots than in leaves.  

We also assessed genotoxic effects of soil polluted with Pb solutions. With comet assay we 
assessed nuclear DNA damage extent after two-, three-, four-, five- and six-week growth 
of tobacco plants in polluted soil. After several weeks of growing in Pb-polluted soil the 
plants had accumulated Pb in their tissue. In leaves, DNA damage extent was higher than 
in control only at very high Pb concentrations. Pb also induced somatic mutations and 
inhibited leaf growth of Pb-treated plants. 

To assess, whether the soil contaminated with metals (mostly with Pb, Cd and Zn), from 
Dolina smrti (Koroška, Slovenia), is genotoxic, we treated the potato plants with water 
extracts of two samples of contaminated soil and with one sample of non-contaminated 
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(control) soil. The amount of metals extracted by water from (non)contaminated soil 
samples was very small as compared to total content of metals in the soil samples. 
However, in both water extracts of contaminated soil the Pb concentration exceeded limit 
concentration of Pb for wastewaters as defined in Slovenian legislation. Pb, Cd and Zn 
content in the roots of plants treated with water extracts of soil was higher than in the 
shoots of the same plants. In roots and leaves of potato plants treated for 24 hours with 
water extracts of contaminated soil, DNA damage extent was not much higher as in plants 
treated with water (negative control). Low DNA damage extent, as detected with comet 
assay in plants treated with water extracts of soil, is probably associated with low metal 
content in the water extracts. In water solutions of Pb, Cd and Zn, used for 24-hour 
treatment of plants in our experiments, the concentrations of Pb, Cd and Zn were much 
higher than in water extracts of soil. 

Our results demonstrate that the plant comet assay is a suitable tool for genotoxicity 
assessment of metals Pb, Cd and Zn in water solutions, however, it is less suitable for 
genotoxicity assessment of soil or water extracts of soil. 
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PRILOGA 
Priloga k rezultatom kometnega testa 

Tabela. Število median, ki smo jih uporabili za izračun posameznega povprečja in standardne napake 
povprečja, ter statistična značilnost razlik. S povprečji median in standardnimi napakami povprečij smo 
prikazali rezultate kometnega testa. Statistično značilnost razlik med vzorcem negativne kontrole (podčrtano) 
in ostalimi vzorci smo ovrednotili z analizo variance in Dunnettovim posttestom (nz… neznačilna razlika;  
*… P < 0,05; **… P < 0,01). Številke slik, na katere se nanašajo podatki, so podane v levem stolpcu tabele.  

 Število median in statistična značilnost razlik 
 
Slika 7A           

Čas odvijanja DNA (min) 0 5 10 15 20      
0 mM EMS 6  6 nz 6 nz 6 ** 6 **      
6 mM EMS 6  6 ** 6 ** 6 ** 6 **      
 
Slika 7B           

Čas elektroforeze (min) 5 10 15 20 25      
0 mM EMS 4  4 nz 4 nz 4 ** 4 **      
6 mM EMS 4  4 ** 4 ** 4 ** 4 **      
 
Slika 8           

Koncentracija EMS (mM) 0 1 3 5 6 8 12 15 20 40 
 4  4 nz 4 nz 4 nz 4 nz 4 nz 4 nz 4 nz 4 nz 4 ** 
 
Slika 9           

Koncentracija EMS (mM) 0 10 20 30 40 50     
0 h po obdelavi 6  6 ** 6 ** 6 ** 6 ** 6 **     
48 h po obdelavi 4  4 ** 4 ** 4 ** / /     
 
Slika 10            

Koncentracija EMS (mM) 0 1 2 4 6 8     
Listi  18  6 nz 14 ** 18 ** 10 ** 14 **     
Korenine 6  6 nz 6 nz 6 ** 6 ** 6 **     
 
Slika 11           

Koncentracija EMS (mM) 0 3 5 6 9 12 15    
DNA v repu (%) 10  8 nz 4 nz 6 ** 4 ** 6 ** 4 **    
Repni moment (µm) 10  8 nz 4 nz 6 nz 4 ** 6 ** 4 **    
 
Slika 12             

Konc. Tris-HCl ali Pb (mM) 0,4 0 20 40       
 5 ** 5 3 ** 3 **       
 
Slika 13           

Koncentracija Pb (mM) 0 5 10 15 20 30 40    
 10 10 ** 10 nz 10 * 10 * 10 * 10 *    
 
Slika 14           

Koncentracija Pb (mM) 0 2 3 4 5 6 7 8   
0 h po obdelavi 20  10 nz 10 nz 22 nz 10 nz 17 ** 6 ** 12 **   
24 h po obdelavi 16  10 nz 10 nz 16 * 10 ** 16 ** 6 ** 6 **   
 
Slika 15           

Koncentracija Pb (mM) 0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4    
Korenine  20 12 nz 20 ** 20 ** 20 ** 19 ** 14 **    
Listi 12 12 nz 12 nz 12 nz 12 nz 12 nz 8 *    
       Nadaljevanje na naslednji strani. 
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Tabela (nadaljevanje s prejšnje strani). Število median, ki smo jih uporabili za izračun posameznega 
povprečja in standardne napake povprečja, ter statistična značilnost razlik. S povprečji median in 
standardnimi napakami povprečij smo prikazali rezultate kometnega testa. Statistično značilnost razlik med 
vzorcem negativne kontrole (podčrtano) in ostalimi vzorci smo ovrednotili z analizo variance in Dunnettovim 
posttestom (nz… neznačilna razlika; *… P < 0,05; **… P < 0,01). Številke slik, na katere se nanašajo 
podatki, so podane v levem stolpcu tabele.  

 Število median in statistična značilnost razlik 
 
Slika 21A           

Koncentracija Pb (mM) 0 0,025 0,05 0,075 0,1 0,2 0,3    
Listi 8 / 4 nz / 8 nz 4 nz 3 nz    
Korenine 10 10 nz 10 nz 10 ** 10 ** 2 ** /    
 
Slika 21B           

Koncentracija Pb (mM) 0 0,025 0,05 0,075 0,1      
Listi 4 / 4 nz / 4 nz      
Korenine 6 6 nz 6 * 5 ** 4 **      
 
Slika 21C           

Koncentracija Pb (mM) 0 0,025 0,05 0,075 0,1 0,125 0,15 0,2 0,3 0,4 
Listi 18 / 6 nz 6 nz 18 nz 6 nz 6 nz 22 ** 11 nz 8 nz 
Korenine 12 6 nz 10 * 10 ** 10 ** / / / / / 
Koncentracija Pb (mM) 0,5 0,6 0,8        
Listi 8 nz 8 nz 8 **        
Korenine / / /        
 
Slika 21D           

Koncentracija Pb (mM) 0 0,1 0,2 0,3       
 4 4 nz 4 nz 4 nz       
 
Slika 21E           

Koncentracija Pb (mM) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8   
 12 12 nz 12 nz 12 nz 8 nz 8 nz 8 ** 4 **   
 
Slika 22           

Koncentracija Pb (mM) 0 0,025 0,05 0,075 0,1 0,125 0,15 0,2 0,3 0,4 
3 dni 8 / 4 nz / 8 nz / / 4 nz 3 nz / 
5 dni 4 / 4 nz / 4 nz / / / / / 
7 dni 18 / 6 nz 6 nz 18 nz 6 nz 6 nz 22 ** 11 nz 8 nz 
10 dni 4 / / / 4 nz / / 4 nz 4 nz / 
14 dni 12 / / / 12 nz / / 12 nz 12 nz 8 nz 
Koncentracija Pb (mM) 0,5 0,6 0,8        
7 dni 8 nz 8 nz 8 **        
14 dni 8 nz 8 ** 4 **        
 
Slika 23           

Koncentracija Pb (mM) 0 0,025 0,05 0,075 0,1 0,2     
3 dni 10 10 nz 10 nz 10 ** 10 ** 2 **     
5 dni 6 6 nz 6 * 5 ** 4 ** /     
7 dni 12 6 nz 10 * 10 ** 10 ** /     
 
Slika 25           

Koncentracija Pb (mM) 0 10 20 30 40 50 60 80   
2 tedna 12 6 nz 12 nz 6 nz 12 nz 6 nz 12 nz 6 nz   
3 tedni 6 6 nz 5 nz 6 nz 6 nz 6 ** 6 ** /   
 
Slika 27C1           

Koncentracija Pb (mM) 0 20 40 60 80 100 120    
2 tedna 6 6 nz 6 nz 6 nz 6 nz 6 nz 6 nz    
4 tedni 6  6 nz 6 nz 6 nz 6 nz 6 nz 6 **    
6 tednov 6 6 nz 5 nz 6 nz 6 nz 6 nz 6 **    
       Nadaljevanje na naslednji strani. 
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Tabela (nadaljevanje s prejšnje strani). Število median, ki smo jih uporabili za izračun posameznega 
povprečja in standardne napake povprečja, ter statistična značilnost razlik. S povprečji median in 
standardnimi napakami povprečij smo prikazali rezultate kometnega testa. Statistično značilnost razlik med 
vzorcem negativne kontrole (podčrtano) in ostalimi vzorci smo ovrednotili z analizo variance in Dunnettovim 
posttestom (nz… neznačilna razlika; *… P < 0,05; **… P < 0,01). Številke slik, na katere se nanašajo 
podatki, so podane v levem stolpcu tabele.  

 Število median in statistična značilnost razlik 
 
Slika 27C2           

Koncentracija Pb (mM) 0 40 60 80 100 120     
2 tedna 6 6 nz 6 nz 6 nz 6 * 6 nz     
3 tedni 6 6 nz 6 ** 6 * 6 ** 6 nz     
4 tedni 6 6 nz 6 nz 6 nz 5 ** 6 nz     
5 tednov 6 6 nz 6 nz 6 nz 6 ** 5 **     
6 tednov 6 6 nz 6 nz 6 nz 6 ** 6 **     
 
Slika 31            

Koncentracija Cd (mM) 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0     
0 h po obdelavi 4 4 nz 4 ** 4 ** 4 ** 4 **     
48 h po obdelavi 4 4 ** 4 ** / / /     
 
Slika 32A            

Koncentracija Cd (mM) 0 0,5 1,0        
Listi  4 4 ** 4 nz        
Korenine 4 4 * 4 **        
 
Slika 32B            

Koncentracija EMS (mM) 0 20 40        
Listi  4 4 nz 4 **        
Korenine 4 4 nz 4 **        
 
Slika 34           

Koncentracija Cd (µM) 0 10 20 30 40 50     
Korenine  11 7 * 8 ** 7 ** 7 ** /     
Listi 8 8 nz 8 nz 8 nz 8 nz 8 nz     
 
Slika 38           

Koncentracija Cd (µM) 0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5     
1 teden obdelave 8 8 nz 7 nz 7 ** 7 nz 7 **     
2 tedna obdelave 6 6 nz 6 ** 6 ** 6 ** 6 **     
 
Slika 40            

Koncentracija Zn (mM) 0 0,1 1 5 10      
Listi  8 8 nz 8 nz 8 nz 8 **      
Korenine 8 8 nz 8 nz 8 nz 8 **      
 
Slika 42            

Koncentracija Zn (mM) 0 0,1 1 5 10      
Listi  8 12 nz 12 * 12 ** 12 **      
Korenine 8 12 nz 12 ** 12 ** 12 **      
 
Slika 48           

Vzorec EMS Voda K 4 5      
Listi  8 ** 8 8 nz 8 nz 8 *      
Korenine 8 ** 8 8 ** 8 nz 8 nz      
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