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Abstract 

 The effect of zinc on the growth, content of the photosynthetic pigments, and thiol groups of the 
freshwater alga Pseudokirchneriella subcapitata (Korshikov) Hindák 

In these experiments were studied the effects of zinc chloride (Zn2+) on the alga Pseudokirchneriella 
subcapitata (Korshikov) Hindák. The changes in the growth stimulation/inhibition, content of the photosynthetic 
pigments, and thiol groups were the aim of the article. The zinc concentration 0.036 mg.l-1 supported the algal 
growth. The first toxic effect of Zn on the growth was observed at the zinc concentration 0.072 mg.l-1. However, 
the significant inhibitory effect on the growth was showed in the algal suspensions with 0.360 and 4.320 mg 
Zn.l-1. Inhibition of the algal growth was in the range 65 – 70% compared to control (0% inhibition). The content 
of chlorophyl a was significant inhibited at the zinc concentration 0.0240 mg.l-1, but at the higher used 
concetration was inhibited with the extremely significations. With increased zinc content in the algal medium the 
thiol (-SH) groups content increased and in the highest zinc concentrations (2.160 and 4.320 mg.l-1) overreached 
control three times. 
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Úvod a formulácia cieľa 

Zinok je ťažký kov uvoľnujúci sa do biotickej sféry prirodzenými procesmi [1], avšak 

antropické aktivity sú jeho závažným prídavným zdrojom. Odhaduje sa, že ľudská spoločnosť 

sa na globálnom vstupe zinku do hydrosféry podieľa 77.103 – 375.103 tonami ročne [2]. 

Priemerná koncentrácia zinku v sladkých vodách sa stanovila na 15  µg.l-1 [3].  

Mnohé kovové prvky, ako aj Zn, sú nevyhnutné pre život organizmov [4], ale 

vo zvýšených množstvách môžu pôsobiť toxicky [5]. Zinok je dôležitý napríklad z hľadiska 

fotosyntézy, pretože je súčasťou Zn enzýmu – uhličitanovej dehydratázy (EC 4.2.1.1) [6]. 

Naopak, fyziologická toxicita zinku môže spočívať aj vo vytesňovaní Mg zo štruktúry 

chlorofylu [7]. Vysoká afinita zinku, a teda aj iných kovov, k tiolovej (-SH) skupine obvykle 

narúša detoxikačný proces a to vedie ku zvýšenému oxidačnému stresu [8].  

Cieľom práce bolo sledovanie vplyvu vybraných koncentrácií zinku (Zn) na riasu 

Pseudokirchneriella subcapitata (Korshikov) Hindák. Sledoval sa priebeh rastu rias a 

po 96-hodinovom pôsobení kovu (4 dni) sa stanovili množstvá fotosyntetických pigmentov 

(chlorofyl a a chlorofyl b) a hmotnosť biomasy. Koncentrácia redukovaných -SH skupín sa 

zisťovala pre posúdenie úrovne oxidačného stresu, prípadne miery obranných mechanizmov. 

1599



Materiál a metódy 

Na testovanie účinku kovov sme v testoch používali sladkovodnú riasu 

Pseudokirchneriella subcapitata (Korshikov) Hindák (CCALA 433), izolovanú O. M. 

Skulbergom (1959, Nórsko), ktorá pochádza zo zbierky Botanického ústavu Akademie věd 

ČR v Třeboni, Česká republika. Riasy sme kultivovali v Erlenmayerovych bankách (50 ml) 

so živným médiom pripraveným podľa normy STN EN ISO 8692 (2012). Iniciálna 

koncentrácia rias bola približne 12x104 buniek.ml-1. Zinok v podobe ZnCl2 (p.a., Merck, 

Nemecko) sa pridal do kultivačného média hneď na začiatku pokusu v koncentračnom 

rozsahu 0,036 až 4,320 mg Zn.l-1 (0,00055 – 0,06603 mmol Zn.dm-3). Každá koncentrácia sa 

rovnako ako aj kontrola hodnotila v troch paralelných opakovaniach.    

Kultivácia rias prebiehala vo svetelnom režime 18 hodín svetla a 6 hodín tmy 

s intenzitou  osvetlenia 1700 luxov (22,1 µmol.s-1.m-2) pri teplote 24 ± 1 °C na trepačke 

(Biosan Multi-Shaker PSU 20, Lotyšsko). Rastová krivka sa získala každodenným meraním 

absorbancie chlorofylu živých rias pri 750 nm na spektofotometri Metertek SP-850 (Taiwan). 

Obsahy chlorofylu a, b (chl a, chl b) a redukovaných -SH skupín sa merali po 96 hodinovom 

(4 dňovom) pôsobení Zn. Obsah chlorofylov sa hodnotil spektrofotometricky pri vlnovej 

dĺžke 665 a 649 nm oproti 95 % etanolu [9,  10, 11], a redukované -SH skupiny sa stanovovali 

tiež spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 412 nm [12]. Sušina sa získala filtráciou riasovej 

suspenzie cez sterilnú celulózovú membránu (0,22 µm; Millipore, Nemecko). Membrána 

s riasovou biomasou sa uskladnila v Petriho miskách a sušila pri laboratórnej teplote (24 ± 

1°C) tri dni. Hmotnosť sušiny sa stanovila ako rozdiel hmotností membrány so sušinou 

a čistej membrány, a vyjadrila sa v mg na 1 ml živného média.  

Štatistická významnosť nameraných výsledkov sa vyhodnotila Studentovym t-testom, 

kde p < 0,05 predstavovalo štatisticky významnú, p < 0,01 štatisticky veľmi významnú 

a p < 0,001 štatisticky extrémne významnú hladinu pre sledovanú koncentráciu Zn 

oproti kontrole. V grafoch sú uvedené aritmetické priemery spolu so štandardnou odchýlkou 

priemeru (SEM). 

 

Výsledky a diskusia 

Vplyv testovaných koncentrácií na rast riasy  P. subcapitata vzhľadom ku kontrole je 

uvedený na Obr. 1. Ako vidieť z uvádzaných výsledkov, inhibičný účinok Zn sa začal 

prejavovať až pri vyšších koncentráciách (nad 0,240 mg.l-1). Nižšie koncentrácie Zn však 

stimulovali rast riasy, ktorý ale nebol štatisticky preukazný. V literatúre sa 
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uvádza, že najnižšia koncentrácia zinku, ktorá nevyvoláva zmeny v raste P. subcapitata je 

0,017 mg.l-1 [13], čo je v dobrej zhode s našimi výsledkami. 

 
Obr. 1. Účinok Zn na rast riasy P. subcapitata po 96 hodinách kultivácie 

Legenda: *** p  < 0,001 je štatisticky extrémne významné; I - inhibícia rastu rias v  percentách; S - stimulácia 
rastu rias v percentách 

 

 
Obr. 2. Obsah chlorofylu a a b po 96 hod. (4 dňoch) rastu P. subcapitata v prítomnosti Zn 

Obsah chlorofylov bol prepočítaný na µg chl.10-6 buniek rias a vyjadrený v percentách 
Legenda: *p < 0,05 – štatisticky významný rozdiel a ***p < 0,001 – štatisticky extrémne významný rozdiel; 

významnosť oproti kontrole  
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Zhodu s literárnymi údajmi sme ale nepotvrdili pri sledovaní účinkov vyšších koncentrácií Zn 

na rast P. subcapitata (Obr. 1). Kým v našich testoch koncentrácia 0,240 mg Zn.l-1 inhibovala 

rast o 18,45 % a koncentrácia 0,360 mg Zn.l-1 už o 65,38 %, v literatúre sme našli údaje, že k 

50 %-nej inhibícii rastu tejto riasy dochádzalo až pri koncentrácii 0,500 mg Zn.l-1 [14]. 

Na Obr. 2. sú uvedené percentuálne zmeny v obsahu chlorofylu a a b vzhľadom 

ku kontrole s nutričnou koncentráciou Zn 1,44.10-6 mg.l-1. Obsahy chlorofylov v kontrole 

predstavovali 100 % a ich priemerné hodnoty boli pre chl a 1,202 a pre chl b 0,622 µg.ml-1 

kultivačného média. V literatúre sa uvádza, že doplnkové dávky zinku môžu pri niektorých 

druhoch rias podporiť intenzitu fotosyntézy [15], na čo čiastočne poukazujú aj naše výsledky, 

kde nízka koncentrácia Zn (0,036 mg.l-1) zvýšila obsah chl b o 11,23 %, ale chl a poklesol 

o 1,40 % (Obr. 2). Pri porovnávaní s kontrolnými údajmi, nebol ani jeden z oboch výsledkov 

štatisticky významný. Najnižšia koncentrácia zinku, ktorá vyvolala prvú štaticky významnú 

inhibíciu chlorofylu a bola 0,240 mg Zn.l-1 a pri koncentráciách zinku 2,160 mg.l-1 bol obsah 

chlorofylu a už štatisticky veľmi znížený zo 100 % približne na 22 %. Podobná inhibícia 

zelených farbív rias sa ukázala aj pri dvojnásobne vyššej koncentrácii Zn (4,320 mg.l-1) 

(Obr. 2).  

Ako indikátor stresu sme v experimentoch sledovali vplyv Zn na hladinu tiolových 

skupín, ktorá bola v kontrole 19,32 nmol.10-6 buniek riasy P. subcapitata (Obr. 3). Je známe, 

že kovy, a teda aj zinok (Zn2+), majú tendenciu viazať sa na tiolové skupiny biomolekúl [16] a 

zníženie obsahu redukovaných tiolových skupín poukazuje na zvýšený oxidačný stres 

a rozsiahlejšie poškodenia buniek reaktívnymi formami kyslíka. Zároveň je väzba kovu 

na glutatión signálom pre spustenie obranných mechanizmov bunky [17]. Prítomnosť stresu 

sme v priebehu testov potvrdili pre všetky testované koncentrácie Zn a pri koncentrácii 

2,160 mg Zn.l-1 obsah redukovaných -SH skupín sa oproti kontrole zvýšil až 3 násobne, čo 

jednoznačne indikuje stres (Obr. 3).  

Hmotnosť sušiny v mg na 1 ml média/riasovej suspenzie sa uvádza v Tab. 1, z ktorej 

vyplýva, že Zn už v koncentrácii 0,240 mg.l-1 produkciu sušiny výrazne inhiboval. Jej 

štatisticky významný pokles sme zaznamenali od koncentrácie 2,160 mg Zn.l-1 (Tab. 1). 

Pri koncentrácii 0,036 mg Zn.l-1 sme síce pozorovali mierny nárast sušiny, ale tento nárast 

nebol štatisticky preukazný. I keď je podľa Obr. 2, ktorý zobrazuje obsah chlorofylov, 

množstvo pigmentov pri koncentrácii 0,072 mg Zn.l-1 znížené, obsah sušiny pri tejto 

koncentrácii Zn narástol až o 0,0022 mg.ml-1 v porovnaní s kontrolou (Tab. 1).  
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Obr. 3. Obsah -SH skupín po 96 hodinách (4 dňoch) kultivácie P. subcapitata v prítomnosti  zinku    

 Legenda: ***p < 0,001 – štatisticky extrémne významný rozdiel; porovnanie vzhľadom ku kontrole 
 
 

Tab. 1. Hmotnosť sušiny rias 
Hmotnosť sušiny je prepočítaná na 1 ml média (riasovej suspenzie) pre každú testovanú koncentráciu zinku 

 Legenda: **p < 0,01  štatisticky významný rozdiel oproti kontrole 
 

koncentrácia 
Zn  

[mg.l-1] 

1. 
sušina 

[mg.ml-1 média] 
0,000 0,0125 ± 0,00 
0,036 0,0167 ± 0,00 
0,072 0,0147 ± 0,00 
0,240 0,0113 ± 0,00 
2,160 0,0040 ± 0,00** 
4,320 0,0047 ± 0,00** 

 

Záver 

Uvádzané výsledky potvrdili, že doplnková dávka zinku (0,036 mg.l-1) môže zvýšiť 

intenzitu rastu riasy P. subcapitata až o 13 %. Vyšší obsah zinku v kultivačnom médiu 

(0,072 – 4,320 mg.l-1) potláča ako rast rias a produkciu biomasy, tak aj obsah chlorofylov. 

Naopak, hladina -SH skupín  sa pri vyšších koncentráciách zinku  (2,160 a 4,320 mg.l-1 

média) vzhľadom ku kontrole zvýšila až trojnásobne. Štatisticky významné rozdiely sa pri 

hodnotených parametroch potvrdili pri vyšších testovaných koncentráciách kovu, t.j. 2,160 a 

4,320  mg Zn.l-1 kultivačného média.  
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