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Streszczenie: Metale ciê¿kie zarówno te niezbêdne do ¿ycia mikroelementy, jak i te niepe³ni¹ce ¿adnych
fizjologicznych funkcji stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia ludzi i zwierz¹t. Dzia³alnoci ludzi doprowadzi³a do pojawienia siê ogromnych iloci tych metali w glebach na ca³ym wiecie. Ze wzglêdu na wysok¹
toksycznoæ metali ciê¿kich istnieje pilna potrzeba rozwiniêcia efektywnych i tanich metod remediacji gleb.
Konwencjonalne metody remediacji gleb s¹ ma³o efektywne i drogie oraz czêsto powoduj¹ zniszczenie naturalnych siedlisk. Efektem jest rozwój metod alternatywnych, takich jak fitoremediacja, w której roliny s¹
wykorzystywane jako organizmy oczyszczaj¹ce gleby z ksenobiotyków, w tym tak¿e metali ciê¿kich. Istnieje
wiele ró¿norodnych technik fitoremediacyjnych. Do remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciê¿kimi
przydatne mog¹ byæ nastêpuj¹ce techniki: fitoekstrakcja, fitostabilizacja oraz fitoulatnianie. Fotoekstrakcja
polega na usuwaniu zanieczyszczeñ z gleby, które s¹ nastêpnie magazynowane w pêdach rolin. W przeciwieñstwie do fitoekstrakcji, fitostabilizacja nie pozwala na usuniêcie zanieczyszczeñ z gleby, s¹ one tylko
stabilizowane i przez to niedostêpne dla innych organizmów. Fitoulatnianie umo¿liwia biologiczn¹ konwersjê
metali w formê gazow¹ i ich uwolnienie do atmosfery. Chocia¿ w naturze istniej¹ gatunki rolin zdolne do
fitoremediacji, to ich wydajnoæ oczyszczania terenów zdegradowanych jest ograniczona. Naturalne fitoremediatory stanowi¹ jednak doskona³y model badañ komórkowych mechanizmów le¿¹cych u podstaw naturalnej
odpornoci na wysokie stê¿enia metali ciê¿kich. Wskazanie genów zaanga¿owanych w te procesy umo¿liwi
uzyskiwanie w przysz³oci transgenicznych odmian zdolnych do fitoremediacji du¿ych zdewasto-wanych
terenów. Obecnie najwiêcej prób utworzenia takich odmian podejmuje siê wykorzystuj¹c geny koduj¹ce
ligandy wi¹¿¹ce metale ciê¿kie, bia³ka transportuj¹ce jony metali oraz enzymy zwi¹zane z biologicznym
przekszta³caniem rtêci w formê gazow¹. Uzyskiwane wyniki pozostaj¹ niejednoznaczne. Jednak¿e w zwi¹zku z wzrastaj¹c¹ potrzeb¹ uzyskania taniego i efektywnego sposoby remediacji gleb prace s¹ intensyfikowane
i byæ mo¿e w bliskiej przysz³oci fitoremediacja stanie siê tanim i skutecznym sposobem oczyszczania gleb.
S³owa kluczowe: fitoremediacja, metale ciê¿kie, in¿ynieria genetyczna, remediacja rodowiska.

*Praca wspó³finansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i Bud¿etu Pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Dzia³ania
2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" projektu w³asnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego "Stypendia dla doktorantów 2008/2009  ZPORR".
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Summary: Heavy metals these which are essential for life microelements and these which do not fulfil
physiological roles, pose a serious threat for health of human and animals. Human activity has entailed
that large amounts of these metals are deposited in soils all over the world. Because of the toxicity of
heavy metal there is an urgent necessity to develop efficient and inexpensive methods of soil remediation.
The conventional methods of remediation are rather ineffective and expensive, and often may destroy
natural habitats. As a result some alternative methods have arisen. One of this methodologies is phytoremediation. In this method plants are used as cleaners of soils from heavy metal. Phytoremediation comes
into several forms. For metal-contaminated sites may be useful techniques like phytoextraction, phytostabilisation or phytovolatilisation. Phytoextraction refers to the uptake pollutants which are then accumulate within the shoots. In contrast, phytostabilisation do not allow to remove pollutants from soils.
They are stabilized and not available for other organisms. Phytovolatilisation allows to biologically
convert metals into gaseous form and then release them into the atmosphere. Although there are some
plant species able to phytoremediation, their efficiency in remediation of degraded areas is limited.
Natural phytoremediators are perfect model for studies of cellular mechanism involved in natural resistance for high concentration of heavy metal ions. Indicating genes involved in heavy metal resistance allows
getting in the future transgenic plants which will be able to phytoremediation large desolate sites. At the
moment the most popular genes using for creating transgenic phytoremediators are genes encoded metalbinding ligands, transporters of metal ions or enzymes involved in converting mercury into gaseous form.
The results remain elusive. However because of the rising need of obtainment effective and inexpensive
method of soil remediation works are still intensified. In the nearest future phytoremediation may become
inexpensive and effective method of soil remediation.
Key words: phytoremediation, heavy metals, genetic engineering, environmental remediation.

1. WSTÊP
Jednym z istotnych czynników zanieczyszczaj¹cych gleby s¹ metale ciê¿kie 
metale o du¿ej gêstoci, takie jak: Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Pb, Cd, Hg, Ag. Wród
metali ciê¿kich mo¿na znaleæ mikroelementy niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania organizmu. Przyk³adem jest cynk bêd¹cy kofaktorem wielu enzymów czy
mied, która jest istotnym sk³adnikiem reakcji transportowania elektronów, przy
udziale takich enzymów jak dysmutaza ponadtlenkowa, oksydaza cytochromu c czy
plastocyjanina. Drug¹ grupê metali ciê¿kich stanowi¹ metale, takie jak o³ów czy
kadm, które wed³ug obecnej wiedzy nie pe³ni¹ ¿adnych fizjologicznych funkcji. Metale
te ze wzglêdu na wysok¹ reaktywnoæ z atomami siarki i azotu w cz¹steczkach
bia³ek s¹ wysoce toksyczne dla organizmów ¿ywych [5].
Wiêkszoæ metali ciê¿kich pojawia siê w glebie na skutek naturalnie zachodz¹cych
procesów, nie s¹ to jednak iloci niebezpieczne dla ludzi, zwierz¹t czy rolin.
Najwiêksze iloci metali ciê¿kich zdeponowanych w glebie s¹ skutkiem dzia³alnoci
cz³owieka. Antropogenicznym ród³em tych pierwiastków s¹ przede wszystkim:
przemys³ wydobywczy, metalurgiczny, papierniczy, spalanie wêgla i paliw p³ynnych,
a tak¿e nawozy sztuczne i organiczne, pestycydy, farby malarskie, cieki i odpady
komunalne czy komunikacja samochodowa [25, 60].
Mimo istnienia wielu fizycznych i chemicznych metod remediacji zanieczyszczonych
gleb, obecnie coraz wiêksze zainteresowanie budz¹ biologiczne metody oczyszczania
gleb za pomoc¹ mikroorganizmów (bioremediacja) oraz rolin (fitoremediacja).
Mikroorganizmy s¹ wykorzystywane do usuwania, redukcji b¹d przekszta³cania
g³ównie zanieczyszczeñ organicznych (np. rozpuszczalników, wêglowodorów poliaro-
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matycznych). W ostatnich latach podjêto próby zastosowania mikroorganizmów do
usuwania zanieczyszczeñ metalicznych, w tym tak¿e radioaktywnych [55].
W niniejszej pracy przegl¹dowej podjêto próbê podsumowania najnowszych
osi¹gniêæ w pracach nad fitoremediacj¹ metali ciê¿kich z wykorzystaniem transgenicznych fitoremediatorów.

2. FITOREMEDIACJA
Fitoremediacja polega na wykorzystaniu rolin, naturalnie wystêpuj¹cych lub
genetycznie modyfikowanych, do oczyszczania gleb, wód lub osadów z ró¿nego
rodzaju zanieczyszczeñ zarówno organicznych, jak i nieorganicznych. Termin
fitoremediacja dotyczy szeregu ró¿norodnych procesów: m.in. fitoekstrakcji, fitostabilizacji, fitoulatniania, fitofiltracji, fitodegradacji, fitotransformacji [44]. Niektóre
z technik fitoremediacyjnych maj¹ potencjalne zastosowanie w oczyszczaniu gleb z

fitoulatnianie

fitostabilizacja
fitoekstrakcja

RYCINA 1. Schematyczne przedstawienie procesów fitoremediacyjnych: fitoekstrakcji, fitostabilizacji,
fitoulatniania [58], zmodyfikowane
FIGURE 1. Schematic drawing of phytoremediation techniques: phytoextraction, phytostabilisation,
phytovolatilisation [58], modified
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metali ciê¿kich (ryc. 1). Metale ciê¿kie s¹ szczególnym rodzajem zanieczyszczeñ,
poniewa¿ nie mog¹ byæ transformowane do mniej toksycznych form.

2.1. Fitoekstrakcja
Roliny pobieraj¹ z gleby, wody lub osadów ró¿norodne zanieczyszczenia, w tym
tak¿e metale ciê¿kie, a nastêpnie magazynuj¹ je w organach nadziemnych. Proces
ten, okrelany jako fitoekstrakcja, wydaje siê byæ prosty, przyjazny rodowisku i
stosunkowo tani. Jednak jego wykorzystanie jest ograniczone, poniewa¿ oczyszczanie
pod³o¿a jest d³ugotrwa³e, oczyszczaæ mo¿na tylko powierzchniow¹ warstwê gleby i
nie wszystkie rodzaje zanieczyszczeñ mog¹ byæ w ten sposób usuwane. Ponadto
zanieczyszczenia mog³yby przedostaæ siê do ³añcucha pokarmowego, gdyby roliny
zosta³y zjedzone przez zwierzêta rolino¿erne [59]. Wydajnoæ fitoekstrakcji zale¿y
przede wszystkim od tolerancji tkanek rolinnych na podwy¿szone stê¿enie metali
ciê¿kich oraz mo¿liwoæ szybkiej produkcji
biomasy przez roliny [27].
TABELA 1 . Ze sta wie nie fizjo lo gic znyc h
W przyrodzie wystêpuj¹ roliny naturalnie
i to k syc znyc h stê ¿e ñ me ta li c iê ¿k ic h
[4 9 ], zmo d yfik o wa ne
toleruj¹ce podwy¿szone stê¿enia metali ciê¿TABLE 1 . List o f p hysio lo gic a l a nd
kich, np. Thlaspi caerulescens (tobo³ki
to xic c o nc e ntra tio n o f he a vy me ta ls
alpejskie), Arabidopsis hallerii czy Solanum
[4 9 ], mo d ifie d
nigrum (psianka czarna), okrelane jako tzw.
1
M e ta l
S tê ¿e nie [m g · g ]
hiperakumulatory. Mianem hiperakumulano rma lne
to k syc zne
torów okrela siê roliny toleruj¹ce w tkankach
O ³ó w
0,510
30300
rednio 1001000-krotnie wy¿sze stê¿enie
K adm
0,052
310
metali ciê¿kich w porównaniu z rolinami zaMie d 
330
1530
¯e la zo
30300
400500
siedlaj¹cymi gleby niezanieczyszczone metaC ynk
10150
200300
lami ciê¿kimi [1]. Wiêkszoæ naturalnie wystêpuj¹cych hiperakumulatorów to jednoroczne
roliny z ma³ym przyrostem biomasy, nienadaj¹ce siê wiêc do powszechnego zastosowania [43]. Wydaje siê, ¿e w fitoekstrakcji na szerok¹ skalê, wiêksze zastosowanie
maj¹ szansê znaleæ drzewa o szybkim przyrocie biomasy, np. ró¿ne gatunki z
rodzaju Salix spp. (wierzba). S¹ to roliny szybko rozprzestrzeniaj¹ce siê, osi¹gaj¹ce
wysok¹ roczn¹ produkcjê biomasy oraz maj¹ce wysok¹ tolerancjê na metale ciê¿kie
[27, 37]. Nawet roliny bêd¹ce hiperakumulatorami maj¹ ograniczon¹ odpornoæ na
iloæ metali ciê¿kich w tkankach. Zbyt wysokie stê¿enie metali ciê¿kich w organizmie
mo¿e byæ toksyczne i powodowaæ uszkodzenie komórek (tab. 1).

2.2. Fitostabilizacja
Proces polegaj¹cy na unieruchamianiu zanieczyszczeñ, w tym tak¿e metali
ciê¿kich to fitostabilizacja. Proces ten mo¿e polegaæ na przekszta³caniu w mniej
rozpuszczalne formy, wi¹zaniu metali z organicznymi cz¹steczkami produkowanymi
prze korzenie rolin (sk³adniki tzw. eksudatów korzeniowych), sorpcji metali na
powierzchni korzeni lub cz¹stek glebowych [40]. Fitostabilizacja nie pozwala na
usuniêcie zanieczyszczeñ z gleby, ale zmniejsza ich biodostêpnoæ definiowan¹ jako
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frakcjê zanieczyszczeñ, która mo¿e wchodziæ w interakcjê z organizmami ¿ywymi.
Ta stosunkowo tania i nieinwazyjna technologia umo¿liwia remediacjê du¿ych
powierzchni zanieczyszczonych gleb [52].
Roliny, które potencjalnie mog³yby znaleæ zastosowanie w fitostabilizacji, musz¹
charakteryzowaæ siê przede wszystkim niskim wspó³czynnikiem translokacji (stosunek
stê¿enia metali w pêdzie do stê¿enia metali w korzeniu), szybkim wzrostem oraz
rozleg³ym systemem korzeniowym. Wiêkszoæ gatunków, które potencjalnie mog³yby
byæ u¿yte w tej technice, to trawy, krzewy lub drzewa naturalnie wystêpuj¹ce na
terenach pokopalnianych [39].

2.3. Fitoulatnianie
Fitoulatnianie to proces polegaj¹cy na uwalnianiu do atmosfery w postaci gazowej,
pobranych wczeniej z gleby metali ciê¿kich. Sporód metali ciê¿kich wy³¹cznie rtêæ mo¿e
wystêpowaæ w postaci gazowej, natomiast ta technika mo¿e dotyczyæ równie¿ metaloidów,
takich jak arsen czy selen. Jest to najmniej poznana i najbardziej kontrowersyjna technologia
fitoremediacyjna. Rtêæ jest wysoce toksyczna, w zwi¹zku z tym uwalnianie jej do
atmosfery w postaci gazowej jest niebezpieczne, nastêpuje tak¿e utrata kontroli nad raz
usuniêtymi zanieczyszczeniami [44]. Istniej¹ jednak argumenty przemawiaj¹ce za tym
sposobem oczyszczania gleby. Jednym z nich jest obni¿enie kosztów remediacji, poniewa¿
nie ma koniecznoæ usuwania du¿ych iloci biomasy bogatej w rtêæ, nie potrzeba tak¿e
dodatkowych zwi¹zków chemicznych redukuj¹cych rtêæ do postaci gazowej (Hg0) oraz
pierwiastek ten nie jest magazynowany w tkankach rolinnych i nie ma mo¿liwoci
przedostania siê do ³añcucha pokarmowego [42].

3. NATURALNE FITOREMEDIATORY
A IN¯YNIERIA GENETYCZNA
W przyrodzie istnieje szereg gatunków, które maj¹ zdolnoæ do wzrostu i rozwoju na
glebach zanieczyszczonych bardzo wysokimi stê¿eniami metali ciê¿kich. W zale¿noci od
w³aciwoci roliny s¹ przydatne w okrelonej technice fitoremediacyjnej (tab. 2).
Roliny przydatne w procesach fitoremediacji powinny charakteryzowaæ siê: (i)
rozwiniêtym systemem korzeniowym, (ii) szybkim wzrostem, (iii) produkcj¹ du¿ej
iloci biomasy, (iv) zdolnoci¹ do akumulacji i tolerancji bardzo wysokich stê¿eñ metali
ciê¿kich [13]. ¯aden z wielu naturalnych fitoremediatorów nie spe³nia wszystkich
wymienionych wymagañ. Jednak zrozumienie mechanizmów le¿¹cych u podstaw
naturalnej fitoremediacji daje mo¿liwoæ uzyskania odmian transgenicznych bêd¹cych
idealnymi fitoremediatorami. Rolin¹, najczêciej wykorzystywan¹ w badaniach
dotycz¹cych naturalnej odpornoci rolin na wysokie stê¿enia metali ciê¿kich, jest
Thlaspi caerulescens. Porównanie jej mechanizmów detoksyfikacji metali ciê¿kich
z inn¹ rolin¹ z rodziny kapustowatych Thlaspi arvense (tobo³ki polne) pozwala na
wyselekcjonowanie potencjalnych genów u¿ytecznych w tworzeniu roliny transgenicznej skutecznej w fitoremediacji. Wydaje siê, ¿e kandydatów nale¿y poszukiwaæ
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TABELA 2 . P rzyk ³a d y ga tunk ó w ro lin uzna wa nyc h za na tura lne fito re me d ia to ry
TABLE 2 . Exa mp le s o f p la nt sp e c ie s re c o gnize d a s na tura l p hyto re me d ia to rs
Ga tune k ro liny
Ro d zina
Te c hnik a fito - Ro d za j za nie c zyszc ze ñ
re me d ia c yjna
To b o ³k i a lp e jsk ie
Bra ssic a c e a e
fito e k stra k c ja c ynk

P imie nnic two
[2 ]

S ³o ne c znik o zd o b ny

A st e ra c e a e

a rse n, k a d m, nik ie l

[2 4 ]

P sia nk a c za rna
K a p usta rze p a k

S o la n a c e a e
Bra ssic a c e a e

kadm
kadm

[6 3 ]
[3 5 ]

P ip t a t h e r u m m ilia c e u m P o a c e a e

fito sta b iliza c ja mie d , o ³ó w, c ynk

[1 0 ]

A t r ip le x c a n e s c e n s
Trzê lic a mo d ra

C h e n o p o d ia c e a e
P oaceae

a rse n, rtê æ , ma nga n, o ³ó w [5 1 ]
o ³ó w, k a d m, c ynk
[3 1 ]

Da le a b i c o lo r

F abaceae

k a d m, mie d , ma nga n,
o ³ó w, c ynk

[1 5 ]

wród genów koduj¹cych transportery metali ciê¿kich lub koduj¹cych ligandy
wi¹¿¹ce metale ciê¿kie [41]. W zale¿noci od techniki fitoremediacyjnej ró¿ne szlaki
metaboliczne odgrywaj¹ istotn¹ rolê (tab. 3) [47].
Tolerancja i zdolnoci do akumulacji du¿ych iloci metali ciê¿kich w komórkach
rolinnych s¹ zwi¹zane miêdzy innymi z obecnoci¹ bia³kowych chelatorów jonów
metali. Pobieranie jonów metali przez korzenie i ich transport do pêdu wymaga
udzia³u specyficznych bia³ek transportuj¹cych, a do biotransformacji potrzebne s¹
enzymy umo¿liwiaj¹ce zmianê stopnia utlenienia pierwiastków [47].
W komórkach rolinnych istniej¹ dwa rodzaje bia³kowych chelatorów metali
ciê¿kich: metalotioneiny (MT) i fitochelatyny (PC). Bia³ka te maj¹ zdolnoæ do
wi¹zania jonów metali ciê¿kich dziêki zawartoci du¿ych iloci reszt cysteinowych.
Rolinne metalotioneiny maj¹ od 9 do 16 reszt cysteinowych zgrupowanych w dwóch
domenach na C- i N-koñcu bia³ka lub ewentualnie w trzech domenach. Metalotioneiny s¹ kodowane w genomie j¹drowym, natomiast fitochelatyny syntetyzowane
enzymatycznie przez syntetazê fitochelatynow¹ (PCS, EC 2.3.2.15) z glutationu.
Najbardziej efektywnym aktywatorem PCS s¹ jony kadmu, które nastêpnie w
kompleksie z fitochelatynami s¹ przenoszone do wakuoli [7, 8, 29].
W genomach rolinnych geny koduj¹ce transportery metali ciê¿kich stanowi¹ du¿e
rodziny genowe. W ostatnich latach zidentyfikowano szereg transporterów metali
ciê¿kich nale¿¹cych przede wszystkim do nastêpuj¹cych rodzin: ATPazy typu P
podrodzina P1B, CDF (ang. Cation Diffusion Facilitator), Nramp (ang. Natural
TABELA 3 . P ro c e sy isto tne d la p o szc ze gó lnyc h te c hnik fito re me d ia c yjnyc h
TABLE 3 . P ro c e sse s imp o rta nt fo r e a c h p hyto re me d ia tio n te c hniq ue s
To le ra nc ja
P o b ie ra nie p rze z Ak umula c ja
Tra nsp o rt Bio tra nsk o rze nie
w k o rze nia c h
d o p ê d ó w fo rma c ja
fito e k stra k c ja
+
+
+
fito sta b iliza c ja

+

fito ula tnia nie

+

+
+

+

+
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resistance associated macrophage protein), ZIP (ang. Zinc-regulated transporter
Iron-regulated transporter-like Protein), YSL (ang. Yellow Stripe1-Like) czy
rodzina ABC (ang. ATP-Binding Cassette). Poszczególne rodziny ró¿ni¹ siê specyficznoci¹ substratow¹, przy czym mo¿liwy jest transport nie tylko niezbêdnych
mikroelementów, ale tak¿e metali, takich jak kadm czy o³ów. Transportery metali
ciê¿kich s¹ zlokalizowane nie tylko w b³onie komórkowej, ale tak¿e w wewnêtrznych
b³onach: wakuoli, aparatu Golgiego, siateczki ródplazmatycznej czy plastydów. To
zró¿nicowanie wydaje siê byæ odzwierciedleniem ró¿nych funkcji fizjologicznych
poszczególnych typów transporterów [9, 17, 19, 30].
Roliny nie maj¹ enzymów umo¿liwiaj¹cych redukcjê jonów rtêci do postaci gazowej
[22]. Mo¿liwe jest jednak stworzenie rolin transgenicznych z genami bakteryjnymi,
poniewa¿ niektóre bakterie maj¹ geny odpornoci na rtêæ zwykle zorganizowane w
operon mer. W sk³ad tego operonu wchodz¹: merA koduj¹cy reduktazê jonów rtêci,
merB  liazê organicznych pochodnych rtêci, merP, merT, merC, merE, merG, których
produkty s¹ zaanga¿owane w transport jonów rtêci [3].

3.1. Dotychczasowe osi¹gniêcia w tworzeniu idealnego fitoremediatora
In¿ynieriê genetyczn¹ mo¿na wykorzystaæ w celu uzyskania idealnego fito-remediatora
przez: (i) przekszta³cenie naturalnych hiperakumulatorów w roliny o szybkim wzrocie
z du¿¹ produkcj¹ biomasy lub (ii) nadanie cech opornoci na wysokie stê¿enia metali
ciê¿kich rolinom o szybkim wzrocie i du¿¹ produkcj¹ biomasy [1].
Szlaki zaanga¿owane w homeostazê metali ciê¿kich w komórce rolinnej s¹
z³o¿one, a ich poznanie jest niezbêdne do tworzenia transgenicznych fitoremediatorów
(ryc. 2). Obecne badania skupiaj¹ siê szczególnie na poznaniu mechanizmów pobierania metali z gleby oraz sposobach ich przechowywania i detoksyfikacji w organach
nadziemnych rolin [6].
Jedn¹ z najpowszechniejszych dróg uzyskiwania rolin o zwiêkszonej tolerancji
na metale ciê¿kie s¹ modyfikacje genów metalotionein i/lub genów zaanga¿owanych
w syntezê fitochelatyn lub glutationu. Wielokrotnie wykazano zwiêkszon¹ tolerancjê
transformowanych komórek lub transgenicznych rolin z nadekspresj¹ genów
metalotionein na podwy¿szone stê¿enia metali ciê¿kich. Efektem wprowadzenia genu
MT z Arabidopsis thaliana (rzodkiewnik pospolity) do komórek szparkowych Vicia
faba (wyka bób) by³a zwiêkszona odpornoæ tych komórek na kadm. W przeciwieñstwie do fitochelatyn nie wykazano transportu metalotionein i jonów metali ciê¿kich
do wakuoli [33]. Transgeniczny tytoñ z nadekspresj¹ dro¿d¿owej metalotioneiny
CUP1 mia³ zwiêkszon¹ opornoæ na kadm [45]. Podobnie roliny transgeniczne
A. thaliana z nadekspresj¹ MT uzyskan¹ z Brassica juncea (kapusta sitowata)
wykazywa³y zwiêkszon¹ odpornoæ na kadm i mied. Jednak¿e korzenie rolin
transgenicznych by³y krótsze w porównaniu z korzeniami rolin typu dzikiego, kiedy
w pod³o¿u hodowlanym brakowa³o jonów miedzi. Prawdopodobnie by³o to
spowodowane zaburzeniami w homeostazie tych jonów [66]. Transgeniczny tytoñ z
nadekspresj¹ MT z Silene vulgaris L. (lepnica rozdêta) wykazywa³ wiêksze
mo¿liwoci akumulacji jonów kadmu w korzeniach i pêdach w porównaniu z rolinami
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RYCINA 2. Schematyczna droga metali od gleby do miejsc zu¿ycia i/lub przechowywania w liciach.
Pogrubione strza³ki wskazuj¹ etapy najwiêkszego zainteresowania w dziedzinie tworzenia transgenicznych
fitoremediatorów [6], zmodyfikowane
FIGURE 2. Diagram of trace of metal ions from soil to the place of using and/or storage within leaves. Bold
arrows indicate stages which are the most interesting for creating transgenic phytoremediators [6], modified

kontrolnymi [16]. Podobne niejednoznaczne wyniki uzyskuje siê transformuj¹c roliny
genem syntetazy fitochelatynowej. Wykazano zwiêkszon¹ tolerancjê na jony kadmu
transgenicznych rolin tytoniu z nadekspresj¹ PCS. U badanych rolin stwierdzono
równie¿ zwiêkszon¹ akumulacjê kadmu w pêdach i korzeniach, szczególnie przy
podawaniu glutationu, ale wspó³czynnik translokacji nie zmienia³ siê [48]. Nicotiana
glauca (tytoñ szary) z nadekspresj¹ genu PCS, uzyskanego z roliny bêd¹cej
hiperakumulatorem Thlaspi caerulescens, akumulowa³ w swoich tkankach 24-krotnie
wiêcej kadmu i ponad 36-krotnie wiêcej o³owiu. Transformowane roliny tytoniu mia³y
te¿ zdolnoæ prze¿ycia na bardziej zanieczyszczonych glebach ni¿ T. caerulescens [36].
Jednak¿e, w póniejszych pracach innej grupy badawczej transgeniczny tytoñ z
nadekspresj¹ genu PCS rzodkiewnika (AtPCS) wykazywa³ zwiêkszon¹ tolerancjê na
kadm, jednak¿e nie stwierdzono wy¿szego poziomu akumulacji tego pierwiastka w
pêdach i korzeniach transgenicznych rolin [14]. Ostatnie doniesienia wskazuj¹, ¿e
potencjalnie u¿yteczne w fitoremediacji bêd¹ geny PCS, ale jedynie wybranych
gatunków. Paradoksalnie w tytoniu nadekspresja AtPCS spowodowa³a nadwra¿liwoæ
transgenicznych rolin na kadm, a u¿ycie genu z Caenorhabditis elegans da³o roliny
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o zwiêkszonej tolerancji na kadm [64]. Powody uzyskiwania tak ró¿nych wyników
pozostaj¹ niejasne. W tym aspekcie bardzo ciekawych obserwacji dostarcza
dowiadczenie, w którym genem AtPCS transformowano wczesne zarodki Danio renio
(danio prêgowane). Takie zarodki by³y odporniejsze na kadm ni¿ kontrolne.
Dowiadczenie to potwierdza istotn¹ rolê syntetazy fitochelatynowej w uzyskiwaniu
fenotypu odpornego na jony metali ciê¿kich [28].
Transgeniczny tytoñ z nadekspresj¹ trzech genów, zaanga¿owanych w syntezê
glutationu i fitochelatyn: acetylotransferazy seryny (EC 2.3.1.30), g-glutamylocysteiny
(g-ECS; EC 6.3.2.2) i PCS, nie wykazywa³ zwiêkszonej tolerancji na kadm w
porównaniu z rolinami kontrolnymi [62]. Póniejsze prace, w których rzodkiewnik
transformowano genami koduj¹cymi g-ECS i PCS, wykaza³y, i¿ transgeniczne roliny
cechowa³y siê zwiêkszon¹ odpornoci¹ na kadm i arsen, przy jednoczesnym podwy¿szeniu akumulacji tych jonów w tkankach. Strategia ta wydaje siê byæ
obiecuj¹cym narzêdziem fitoremediacji [18].
Szereg interesuj¹cych rezultatów uzyskano analizuj¹c transgeniczne roliny z
nadekspresj¹ genów koduj¹cych transportery metali ciê¿kich. Rodzina transporterów
ABC jest jedn¹ z najwiêkszych rodzin bia³ek w organizmach ¿ywych. U rzodkiewnika
jest oko³o 130 bia³ek z tej rodziny. Transgeniczne roliny A. thaliana z nadekspresj¹
dro¿d¿owego genu koduj¹cego transporter YCF1 z rodziny ABC wykazywa³y cechy
rolin przydatnych do fitoremediacji: (i) zwiêkszon¹ odpornoæ na o³ów i kadm, (ii)
zwiêkszon¹ akumulacjê kadmu w wakuoli, (iii) zwiêkszon¹ zawartoæ o³owiu i kadmu
w pêdzie. Roliny transgeniczne rosn¹ce na po¿ywce zawieraj¹cej jony o³owiu mia³y
bardziej zielone licie, d³u¿sze korzenie oraz wiêksz¹ biomasê w porównaniu z rolinami
kontrolnymi. Roliny te by³y bardziej odporne na jony metali ciê¿kich dziêki transportowi
tych jonów do organellum o niskiej aktywnoci metabolicznej, jakim jest wakuola,
wykazywa³y wiêc cechê niezbêdn¹ w fitoremediacji [54]. Podobne wyniki otrzymano
dla rzodkiewnika transformowanego genem AtATM3 (ang. A. thaliana ABC Transporter of the Mitochondrion homolog). Transgeniczne roliny wykazywa³y
zwiêkszon¹ tolerancjê na kadm i o³ów oraz zwiêkszon¹ zawartoæ kadmu i o³owiu w
tkankach. Mutanty atatm3 by³y bardziej wra¿liwe na kadm, ale nie na o³ów [26].
Podobn¹ zwiêkszon¹ odpornoæ na kadm wykazywa³ transgeniczny tytoñ z nadekspresj¹ ludzkiego genu hmrp1 (ang. human multidrug resistance-associated protein)
koduj¹cego transporter z rodziny ABC. W tym przypadku nie stwierdzono zwiêkszonej
akumulacji jonów Cd(II) w tkankach transgenicznych rolin [65].
Transgeniczny rzodkiewnik z nadekspresj¹ AtNrapm4 wykazywa³ niewielk¹
nadwra¿liwoæ na jony kadmu w porównaniu z rolinami typu dzikiego. Nie stwierdzono równie¿ zwiêkszonej akumulacji jonów kadmu w tkankach transgenicznych
rolin [32]. Transgeniczny A. thaliana z nadekspresj¹ AtNramp3 na po¿ywce
zawieraj¹cej kadm mia³ wyranie skrócone korzenie w porównaniu z rolinami
kontrolnymi [56]. Natomiast transgeniczne roliny rzodkiewnika z nadekspresj¹
AtNramp1 wykazywa³y zwiêkszon¹ odpornoæ na toksyczne stê¿enie jonów ¿elaza
w porównaniu z rolinami kontrolnymi [11].
Gen AtHMA4, nale¿¹cy do podrodziny ATPaz typu P1B, mo¿e mieæ potencjalne
zastosowanie w fitoremediacji. Transgeniczne roliny z nadekspresj¹ tego trans-
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portera wykazywa³y zwiêkszon¹ odpornoæ na cynk, kadm czy kobalt, a tak¿e
zwiêkszony wspó³czynnik translokacji zanieczyszczeñ z korzeni do pêdu, co jest
istotnym aspektem procesu fitoremediacji. Byæ mo¿e transformowanie rolin genem
AtHMA2 przyniesie podobne obiecuj¹ce wyniki [61].
Badania dotycz¹ce genów koduj¹cych bia³ka z rodziny ZIP doprowadzi³y do
otrzymania transgenicznego ry¿u z nadekspresj¹ OsZIP4, który akumulowa³ w
swoich tkankach wiêksze iloci cynku. Roliny nie mia³y zwiêkszonego wspó³czynnika
translokacji tego pierwiastka z korzeni do pêdu [23]. Podobnie transgeniczny
jêczmieñ z nadekspresj¹ AtZIP1 wykazywa³ zwiêkszon¹ akumulacjê cynku [50].
Mimo ¿e fitoulatnianie jest technik¹ fitoremediacyjn¹, budz¹c¹ najwiêcej
kontrowersji, podejmuje siê próby uzyskania transgenicznych rolin zdolnych do
fitoulatniania rtêci. W przypadku genu merA niemo¿liwe jest transformowanie rolin
genem bakteryjnym ze wzglêdu na wysok¹ zawartoæ par GC, co uniemo¿liwia
stabiln¹ i wysok¹ ekspresjê w tkankach rolinnych. Jednak¿e ukierunkowana
mutageneza tej sekwencji pozwoli³a na utworzenie wielu transgenicznych gatunków
rolin zdolnych do fitoulatniania rtêci. Transgeniczny tytoñ by³ bardziej odporny na
jony rtêci. Przy wysokim stê¿eniu jonów Hg w pod³o¿u hodowlanym roliny
transgeniczne kie³kowa³y i ros³y bez ¿adnych widocznych uszkodzeñ tkanek, podczas
gdy czêæ rolin kontrolnych nie kie³kowa³a na takim pod³o¿u [20]. Podobnie odporne
roliny uzyskano po transformacji genomu chloroplastowego tytoniu genami merA i
merB. Roliny te by³y zdolne do akumulacji znacznie wiêkszych iloci rtêci ni¿ roliny
kontrolne [22]. Transgeniczny rzodkiewnik z nadekspresj¹ merC jest nadwra¿liwy
na rtêæ, a nie wykazuje wra¿liwoci na kadm, co wskazuje, ¿e u tych rolin MerC
jest funkcjonalnym i specyficznym transporterem jonów rtêci [53]. Natomiast rzodkiewnik z ekspresj¹ merP wykazywa³ zwiêkszon¹ tolerancjê na wysokie stê¿enie
jonów rtêci oraz kadmu i o³owiu. Roliny te wykazywa³y równie¿ zwiêkszon¹
akumulacjê tych metali w tkankach w porównaniu z rolinami kontrolnymi [21].
Wydaje siê, ¿e geny MerC i MerP mog¹ byæ istotnymi elementami w uzyskiwaniu
transgenicznych rolin zdolnych do fitoulatniania rtêci.

4. PODSUMOWANIE/PERSPEKTYWY
W ostatnich latach gwa³townie wzrasta liczba publikacji dotycz¹cych ró¿nych
technik fitoremediacyjnych, a w zwi¹zku z tym zosta³ dokonany ogromny postêp w
zwiêkszeniu efektywnoci i jakoci fitoremediacji. Jednak¿e, metoda ta, oprócz wielu
wspomnianych ju¿ zalet, ma wiele niedoskona³oci: (i) jej wykorzystanie ogranicza
siê do powierzchniowych zanieczyszczeñ gleby i jest wolniejsza ni¿ metody
mechaniczno-fizyczne, (ii) stwarza mo¿liwoæ wejcia zanieczyszczeñ do ³añcucha
pokarmowego, (iii) mo¿liwy jest tak¿e fitotoksyczny efekt zanieczyszczeñ [12]. Mimo
wad w po³¹czeniu ze spalaniem powsta³ej biomasy do produkcji ciep³a lub elektrycznoci fitoremediacja mo¿e staæ siê jedn¹ z najwa¿niejszych technik oczyszczania
rodowiska [46]. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e dalszy postêp w dziedzinie fitoremediacji
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wymaga badañ z udzia³em ekspertów z wielu dziedzin nauki, takich jak: botanika,
fizjologia rolin, biochemia, geochemia, in¿ynieria rolnictwa, mikrobiologia czy
in¿ynieria genetyczna [4]. W wietle istniej¹cych danych literaturowych oczywiste
jest, ¿e kluczem do sukcesu w tworzeniu rolin transgenicznych bêd¹cych dobrymi
fitoremediatorami, jest zrozumienie mechanizmów naturalnej fitoremediacji. Niestety
mimo licznych badañ mechanizmy te pozostaj¹ w du¿ej mierze niepoznane. Do czasu
ich wyjanienia jedynym narzêdziem wydaje siê metoda prób i b³êdów [57]. Obecny
stan wiedzy sugeruje, ¿e oczyszczanie gleb na skalê przemys³ow¹ bêdzie mo¿liwe
dziêki organizmom modyfikowanym genetycznie. Jednak¿e problemem jest nie tylko
uzyskanie takich rolin, ale tak¿e koniecznoæ zmian w istniej¹cym prawodawstwie
oraz prze³amania niechêci opinii publicznej do organizmów transgenicznych [34].
Przytoczeniu kilku danych liczbowych pozwala na uzmys³owienie sobie powagi
sytuacji: powierzchnia Unii Europejskiej to oko³o 52 mln hektarów, z czego 16% to
tereny zanieczyszczone. Najbardziej zanieczyszczona jest pó³nocno-zachodnia czêæ
Europy, a tak¿e tereny wokó³ aglomeracji miejskich. Szacuje siê, ¿e przez nastêpnych
2025 lat UE wyda nawet oko³o 100 bilionów euro na oczyszczanie najbardziej
zdegradowanych terenów. Dowodzi to koniecznoci wzmo¿enia intensywnoci badañ
nad fitoremediacj¹ jako tanim i alternatywnym sposobem oczyszczania zdewastowanych terenów oraz ochrony terenów zagro¿onych zanieczyszczeniami w najbli¿szej
przysz³oci [38].
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