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ABSTRAKT 

HORNÍK, Miroslav: Uplatnenie rádioanalytických metód pri kvantifikácii transportu látok 
v rastlinách [Habilitačná práca] – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta 
prírodných vied, Katedra ekochémie a rádioekológie – Stupeň odbornej kvalifikácie: 
docent – Trnava 2016, počet strán 55.  

Predkladaná habilitačná práca je vypracovaná v podobe súboru publikovaných vedeckých 
prác doplneného komentárom. Jej primárnym cieľom bolo priniesť výsledky a poznatky 
uplatniteľné pre ďalší rozvoj aplikačných možností nukleárnej analytickej chémie, a to 
najmä v oblasti rádioindikátorových metód i aplikácie pozitrónových žiaričov za využitia 
techník pozitrónovej emisnej tomografie (PET). V práci sa tieto metódy a techniky 
rozvíjajú predovšetkým v kontexte riešenia environmentálnych otázok, týkajúcich sa 
analýzy a remediácie kontaminovaného alebo inak degradovaného životného prostredia 
(voda a pôda), ale čiastočne aj v oblasti rastlinnej produkcie a výskumu rastlín. Práca je 
z pohľadu dosiahnutých výsledkov a poznatkov rozdelená na tri samostatné časti. 
Prvá časť sa venuje uplatňovaniu rádioindikátorových metód, ale aj iných, 
nerádioanalytických metód a prístupov pri charakterizácii biomasy rastlín (biomasa 
suchozemských a vodných machov a odpadová biomasa rastlín) ako alternatívnych 
sorbentov slúžiacich pre separáciu a odstraňovanie (rádio)toxických kovov 
z kontaminovaných alebo odpadových vôd, ako aj pri kvantifikácii a opise samotných 
prebiehajúcich sorpčných procesov za podmienok vsádzkových i prietokových systémov. 
V druhej časti práce sú opísané dosiahnuté výsledky týkajúce sa kvantifikácie a vizuálneho 
opisu procesov príjmu a translokácie (rádio)toxických kovov a mikroelementov v pletivách 
rastlín za použitia rádioizotopov (β- a γ-žiaričov) týchto kovov a využitia metód priamej 
gamaspektrometrie a autorádiografie s cieľom hodnotenia možnosti využitia vybraných 
druhov rastlín pri fytoremediácii kontaminovaných pôd a vôd, ako aj ovplyvňovania 
účinnosti príjmu a translokácie týchto kovov v pletivách rastlín najmä v závislosti od ich 
chemickej špeciácie. Poslednou študovanou problematikou bola PET ako veľmi 
perspektívna rádioanalytická metóda, a to v zmysle posúdenia aplikačných a analytických 
možností komerčného mikroPET systému primárne vyvinutého pre biologické objekty 
typu laboratórnych zvierat a 2-deoxy-2-fluór-D-glukózy značenej pomocou pozitrónového 
žiariča 18F (2-[18F]FDG) alebo rádioizotopu 65ZnCl2 (s minoritnou β+ premenou – 1,5 %) 
pri kvantifikácii distribúcie a opise in vivo dynamiky príjmu a transportu 2-[18F]FDG 
alebo Zn v pletivách vybraných druhov rastlín. 

Kľúčové slová: rádioindikátory, (bio)sorbenty, rastliny, gamaspektrometria, 
autorádiografia, pozitrónová emisná tomografia 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

HORNÍK, Miroslav: Application of radioanalytical methods in the quantification of solute 
transport in plants [Habilitation Thesis] – University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 
Faculty of Natural Sciences, Department of Ecochemistry and Radioecology – Degree 
of professional qualification: Associate professor – Trnava 2016, 55 pages.  

The present habilitation thesis is elaborated as a compilation of published scientific papers 
supplemented with a commentary. The primary objective of the work was to bring 
the results and knowledge applicable to the further development of application possibilities 
of nuclear analytical chemistry, especially in the field of radioindication methods 
and application of positron emitters in connection with the positron emission tomography 
(PET) as well. In the work, these methods and techniques are developed mainly  
in the context of the solution of environmental issues related to the analysis 
and remediation of contaminated or degraded environment (water and soil), but also 
partially in the field of plant production or plant research. In terms of the achieved results 
and knowledge, the work is divided into three separated sections. The first part is dedicated 
to the application of radioindication methods, as well as others, non-radioanalytical 
methods and approaches in the characterization of plant biomass (biomass of terrestrial 
and aquatic mosses, and waste plant biomass) as alternative sorbents served to  
the separation and removal of (radio)toxic metals from contaminated or waste waters, 
as well as in the quantification and description of the sorption processes proceed under 
conditions of batch or continuous flow systems. The second part describes the results 
concerning on the quantification and visual description of the processes of (radio)toxic 
metals and microelements uptake and translocation in plant tissues using radioisotopes  
(β- and γ-emitters) of these metals and application of the methods of direct gamma-
spectrometry and autoradiography as well. The main aim of these experiments was to 
evaluate the possibilities of utilization of selected plant species in phytoremediation 
of contaminated soils and waters, as well as the possibilities affecting the effectiveness 
of uptake and translocation of these metals in the plant tissues mainly in dependence 
on their chemical speciation. The last studied issue was PET as a very promising 
radioanalytical method in terms of the application and analytical capabilities  
of a commercial microPET system primarily developed for biological objects of the type 
of laboratory animals, and 2-deoxy-2-fluoro-D-glucose labelled with positron emitter 18F 
(2-[18F] FDG) or radioisotope 65ZnCl2 (with the minority of β+ decay – 1.5 %)  
for the quantification of distribution and description of in vivo dynamics of 2-[18F]FDG 
or Zn uptake and transport in the tissues of selected plant species. 

Keywords: radioindicators, (bio)sorbents, plants, gamma-spectrometry, autoradiography, 
positron emission tomography 
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1 PREDSLOV 

Nukleárna analytická chémia reprezentuje špecifickú časť chémie využívajúcu 

rádionuklidy a ionizujúce žiarenie pre identifikáciu a stanovenie pozoruhodne širokej škály 

analytov. Okrem toho, množstvo experimentálnych metód slúžiacich pre kvantifikáciu 

dôležitých charakteristík látok, akými sú konštanty stability komplexov, konštanty 

rozpustnosti, difúzne charakteristiky, ale aj v oblasti kinetiky izotopovej výmeny alebo 

posudzovania biologickej dostupnosti látok a kovov, a iných, sú založené práve 

na aplikácii rádionuklidov. Aj vo väzbe na uvedené skutočnosti, rádioanalytickú chémiu 

možno považovať za interdisciplinárne položenú oblasť chémie prakticky rovnocenne 

patriacu tak pod analytickú chémiu, ako aj pod aplikovanú jadrovú chémiu. 

Základnou prednosťou rádioanalytických metód (v špecifických prípadoch ide 

o nenahraditeľné alebo len ťažko nahraditeľné metódy) je, že vychádzajú z aplikovania 

vysoko-energetických častíc a/alebo fotónov dosahujúcich energie 0,1 – 5,0 MeV (∼10-20 – 

10-13 J). Uvedené vysoké hodnoty kinetických energií umožňujú dosahovať aj neobvykle 

vysoké účinnosti merania, ktoré v niektorých prípadoch dovoľujú stanovenie až 

femtomolárnych množstiev (< 10-13 g) analyzovaných látok. Na druhej strane však vysoké 

energie emitovaného typu žiarenia môžu viesť k existencii rôznych druhov interakcií 

s biotickými a abiotickými zložkami životného prostredia, ktoré v konečnom dôsledku 

môžu mať nežiaduce dopady na celý ekosystém, zahŕňajúc aj možnosť externého ožiarenia 

ľudí. V tomto kontexte rozvoj nukleárnej analytickej chémie za použitia otvorených 

žiaričov predovšetkým po roku 1986 (havária jadrového reaktora v Černobyle), ale aj 

po roku 2011 (havária jadrovej elektrárne Fukushima-Daiichi) značne utrpel na všeobecnej 

podpore z dôvodov zvýšených obáv v spojitosti s aplikáciou rádionuklidov a ionizujúceho 

žiarenia vo vede a výskume, čím v niektorých prípadoch ireverzibilne odvrátil aj pozornosť 

analytikov a experimentátorov od takto založených metód. Uvedenými jadrovými 

haváriami spôsobená averzia voči akejkoľvek aplikácii rádionuklidov ide v mnohých 

krajinách (napr. u našich susedov v Rakúsku) tak ďaleko, že znemožňuje využívanie 

analytických výhod ionizujúceho žiarenia aj v takých prípadoch, v ktorých dosial 

neexistuje ich akceptovateľná náhrada. 

Táto skutočnosť však nemohla a ani do budúcna nebude môcť účinnejšie zabrániť aplikácii 

rádionuklidov v analytickej chémii, pretože nukleárne analytické metódy vo všeobecnosti 

vykazujú extrémne nízke medze stanoviteľnosti vrátane mimoriadnej selektivity 
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a robustnosti jednotlivých metód. Medzi nenahraditeľné metódy pre stanovenie širokej 

škály analytov v zložitých matriciach na čelnom mieste patria rádioindikátorové metódy. 

V tejto súvislosti je na tomto mieste treba spomenúť, že Slovenská republika predstavuje 

v tomto smere značne triezvejšiu orientáciu. Slovensko v ostatných dvoch desaťročiach 

zaujíma druhé miesto vo svete v podiele vyrobenej elektrickej energie s využitím 

jadrových reaktorov. Neustály rozvoj jadrovej makrotechnológie preto na Slovensku nielen 

umožňuje, ale vyžaduje neprerušenú prácu na vývoji rádioanalytických metód, okrem 

iného aj v procese bezpečného zneškodňovania rádioaktívnych odpadov. Tradícia 

slovenskej, resp. československej rádioanalytickej chémie sa dotýka takých mien 

európskeho významu, ako je prof. František Běhounek, prof. Jiří Starý, prof. Juraj 

Tölgyessy a prof. Fedor Macášek. 

Vývoj v ostatných dvoch desaťročiach naznačuje okrem uvedených skutočností aj prudký 

rozvoj metód umožňujúcich zobrazovanie zložitých štruktúr, a to predovšetkým v oblasti 

medicínskej diagnostiky. Jednou z najúspešnejších metód v tomto smere a výkonnostnými 

parametrami ťažko prekonateľnou metódou je nesporne aplikácia pozitrónových žiaričov, 

a to za využitia techník pozitrónovej emisnej tomografie (PET). 

Predkladaná habilitačná práca, ktorá je vypracovaná v podobe súboru publikovaných 

vedeckých prác doplneného komentárom, predstavuje príspevok k rozvoju nukleárnej 

analytickej chémie v hore uvedených dvoch smeroch, pričom svoju aplikačnú pozornosť 

upriamuje predovšetkým na riešenie environmentálnych otázok, a to na oblasť analýzy 

a remediácie kontaminovaného alebo inak degradovaného životného prostredia (voda 

a pôda), ale čiastočne aj na oblasť rastlinnej produkcie a výskumu rastlín. Taktiež sú 

v práci uvádzané výsledky, ktoré dopĺňajú publikované poznatky a zatiaľ neboli 

publikované prostredníctvom vedeckých časopisov, ako aj výsledky, ktoré sú aktuálne 

zaslané v podobe manuskriptu na prijatie do recenzného konania. 

V prípade rádioindikátorových metód ide o rozvoj analytických metód za účelom 

hodnotenia viazania a transportu typických rádionuklidov alebo kovov v rámci systémov 

charakterizovaných vodným prostredím imitujúcim kontaminované roztoky (odpadové 

vody) alebo pôdne roztoky a biomasou rastlín, resp. rastlinnými pletivami. 

Túto skutočnosť odráža aj rozdelenie výsledkovej časti habilitačnej práce, kedy prvá 

podkapitola sa venuje oblasti využitia biomasy rastlín ako potenciálnych alternatívnych 

sorbentov, a to s cieľom kvantifikácie sorpčných charakteristík pripravených 



4 
 

(bio)sorbentov pre separáciu a odstraňovanie (rádio)toxických kovov z vodného prostredia 

za využitia rádioindikátorových metód. Pri tomto ciele sa kladie dôraz aj na využitie iných, 

nerádioanalytických metód a prístupov (FTIR, potenciometrická analýza, SEM-EDX 

analýza, matematické vyhodnocovanie údajov a predikcia sorpčných parametrov 

za využitia nelineárnej regresnej analýzy, in silico predikčný modeling, a iné) 

umožňujúcich detailnejšie charakterizovať vlastnosti pripravených (bio)sorbentov 

i objasniť mechanizmus prebiehajúcich sorpčných procesov. Druhá podkapitola zahŕňa 

výsledky týkajúce sa uplatňovania rádioizotopov (β- a γ-žiaričov) spolu s využitím metód 

priamej gamaspektrometrie a autorádiografie pri kvantifikácii príjmu a translokácie 

(rádio)toxických kovov a mikroelementov v pletivách rastlín, a to najmä v závislosti od ich 

chemickej špeciácie. Posledná, tretia podkapitola mapuje dosiahnuté výsledky z oblasti 

rozvoja PET pre účely zobrazovania transportu látok v rastlinných pletivách za in vivo 

a real-time podmienok. 

Posledne menovaná aplikácia PET patrí medzi najmodernejšie metódy kvantitatívnej 

analýzy, ktoré v súčasnom období nemajú rovnocennú alternatívu. Využitie PET 

pre charakterizáciu vlastností rastlín, resp. ich orgánov a jednotlivých pletív, patrí medzi 

najnovšie metódy analytickej chémie vôbec. Je nespornou skutočnosťou, že PET 

rastlinných pletív naráža na rad špecifických problémov, bez riešenia ktorých by bola 

účinnosť tejto aplikácie využitá v menšej miere. Základným problémom pre úspešnú 

aplikáciu PET pre rastliny je skutočnosť, že hrúbka jednotlivých rastlinných pletív, 

predovšetkým listov, spravidla neumožňuje termalizáciu emitovaných pozitrónov (a tým 

emisiu analyzovateľných γ-fotónov), čím dochádza k zníženej rozlišovacej možností PET 

u meraných štruktúr. Predložená habilitačná práca venuje aj tomuto problému zvýšenú 

pozornosť. 
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2 CIELE HABILITAČNEJ PRÁCE 

Hlavným cieľom habilitačnej práce bolo prispieť k rozvoju uplatňovania nukleárnej 

analytickej chémie, a to najmä rádioindikátorových metód, v oblasti analýzy a remediácie 

kontaminovaného alebo inak degradovaného životného prostredia (voda a pôda), ako aj 

v oblasti rastlinnej produkcie a výskumu rastlín. V zmysle riešenie tohto hlavného cieľa sa 

vytýčili nasledovné čiastkové ciele: 

–  Uplatniť rádioindikátorové metódy a iné, nerádioanalytické metódy a prístupy 

pri charakterizácii biomasy rastlín (biomasa suchozemských a vodných machov 

a odpadová biomasa rastlín) ako alternatívnych sorbentov slúžiacich pre separáciu 

a odstraňovanie (rádio)toxických kovov z kontaminovaných alebo odpadových vôd, 

ako aj pri kvantifikácii a opise samotných prebiehajúcich sorpčných procesov 

za podmienok vsádzkových i prietokových systémov. 

–  Kvantifikovať a vizuálne opísať procesy príjmu a translokácie (rádio)toxických kovov 

a mikroelementov v pletivách rastlín za použitia rádioizotopov (β- a γ-žiaričov) týchto 

kovov a využitia metód priamej gamaspektrometrie a autorádiografie s cieľom 

hodnotenia možnosti využitia vybraných druhov rastlín pri fytoremediácii 

kontaminovaných pôd a vôd, ako aj ovplyvňovania účinnosti príjmu a translokácie 

týchto kovov v pletivách rastlín najmä v závislosti od ich chemickej špeciácie. 

–  Posúdiť aplikačné a analytické možnosti pozitrónovej emisnej tomografie (PET) 

v podobe komerčného mikroPET systému primárne vyvinutého pre biologické objekty 

typu laboratórnych zvierat a 2-deoxy-2-fluór-D-glukózy značenej pomocou 

pozitrónového žiariča 18F (2-[18F]FDG) a rádioizotopu 65ZnCl2 (s minoritnou 

β+ premenou – 1,5 %) pri kvantifikácii distribúcie a opise in vivo dynamiky príjmu 

a transportu 2-[18F]FDG a Zn v pletivách vybraných druhov rastlín. 
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3 VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE 

Ako už bolo uvedené, predkladaná habilitačná práca má za snahu svojimi cieľmi 

a získanými výsledkami nadviazať na bohatú tradíciu dosiahnutých úspechov slovenských 

osobností reprezentujúcich oblasť jadrovej chémie a nukleárnej analytickej chémie. 

Práca si zobrala za cieľ prispieť k rozvoju nukleárnej analytickej chémie, najmä v aplikácii 

jej rádioindikátorových metód pri riešení aktuálnych environmentálnych otázok. V tomto 

smere je práca zameraná čiastočne na oblasť analýzy a remediácie kontaminovaného alebo 

inak degradovaného životného prostredia (voda a pôda) a čiastočne na oblasť rastlinnej 

produkcie a výskumu rastlín. 

Rádioindikátorové metódy predstavujú analytický prístup, pri ktorom sa do analyzovaného 

systému (prostredia) vnáša rádioindikátor reprezentovaný rádioizotopom daného 

študovaného prvku alebo rádioaktívne značenou molekulou študovanej látky o známom 

množstve, resp. rádioaktivite. Podstatou a dôležitou podmienkou tejto metódy je, že 

použitý rádioindikátor musí vykazovať prakticky totožné chemické vlastnosti a správanie 

sa v analyzovanom alebo študovanom systéme, ako jeho stabilné izotopy, resp. ich 

nerádioaktívne značené molekuly. Na základe aj tejto skutočnosti sú rádioindikátorové 

metódy efektívne uplatniteľné najmä v biochémii, molekulárnej biológii, v rádioanalytickej 

chémii, ale aj v iných oblastiach smerujúcich do problematiky životného prostredia, kde 

umožňujú sledovať a kvantifikovať pohyb širokej škály prvkov a látok v zložitých 

sústavách, akými sú napr. pôdne biosystémy. V tomto kontexte však treba podotknúť, že 

pri aplikácii rádioindikátorov je nutné zabezpečiť, resp. sa vychádza z predpokladu, že 

študovaný/analyzovaný prvok alebo látka a jeho/jej rádioindikátor musia byť v danom 

hodnotenom systéme dokonale homogénne rozptýlené. Z pohľadu samotnej kvalitatívnej 

a kvantitatívnej analýzy realizovanej za využitia nukleárnych analytických metód 

a prístupov je dôležitou charakteristikou  rádioindikátorov emisia ionizujúceho žiarenia, 

ktorá ich sprevádza a prostredníctvom ktorej je možné ľahko, rýchlo a spoľahlivo 

identifikovať i kvantifikovať dané prvky a látky. Vo všeobecnosti možno povedať, že 

jadrové procesy sa vyznačujú vysokou uvoľnenou energiou, ktorá je rádovo vyššia ako 

energia chemických alebo fyzikálnych procesov nejadrovej povahy. Vďaka tejto typickej 

charakteristike sú nukleárne analytické metódy veľmi citlivé a umožňujú stanovenie 

ultrastopových množstiev analyzovaných látok (až femtomolárne množstvá analyzovaných 

látok alebo prvkov). V mnohých prípadoch termín detekcia emisie ionizujúceho žiarenia 

nezahŕňa len indikáciu žiarenia, ale súhrnné meranie jeho množstva, energie, prípadne 
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energetického spektra. Nukleárne analytické systémy vo všeobecnosti reprezentujú dve 

základné funkčné časti: radiačno-detekčná časť a registračno-meracia časť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Klasifikácia jednotlivých nukleárnych analytických metód na základe princípu detekcie 

ionizujúceho žiarenia (upravené podľa EHMAN a VANCE, 2005). 

 

Je všeobecne známe, že nukleárne analytické metódy, ktoré vo väčšine prípadov umožňujú 

nedeštruktívnu analýzu, sa zakladajú na interakcii ionizujúceho žiarenia s hmotným 

prostredím detektora – primárna interakcia, ktorá sa následne prejaví v podobe 

elektrického impulzu (krátkotrvajúca zmena napätia). Tento impulz je následne 

zaznamenaný vyhodnocovacou aparatúrou, ktorú v najjednoduchšom prípade reprezentuje 

zosilňovač a čítač impulzov. Z fyzikálno-chemického hľadiska ionizujúce žiarenie 

spôsobuje zmeny v atómoch a molekulách detektora, ktorých následkom sú excitačné 

alebo ionizačné efekty. Podľa toho, ktorý z týchto efektov analyzujeme ako dôsledok 

interakcie žiarenia s prostredím reprezentovaným hmotou detektora, detektory delíme 

na viaceré skupiny. Proporcionálne počítače, ionizačné komory, Geiger-Müllerove 

počítače, polovodičové detektory a iskrové počítače zaznamenávajú ionizáciu prostredia; 
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scintilačné detektory a Čerenkovov počítač zaznamenávajú svetelné záblesky; Wilsonova 

hmlová komora, bublinková komora a fotografická emulzia zaznamenávajú viditeľné stopy 

častíc. Na Obr. 1 je znázornená schéma hierarchisticky klasifikujúca aplikovateľné 

nukleárne analytické metódy na základe princípu detekcie ionizujúceho žiarenia. V rámci 

experimentov opisovaných v habilitačnej práci sa na meranie použitých rádioindikátorov 

využili predovšetkým scintilačné detektory.  

Výsledková časť práce je spracovaná v podobe krátkych komentárov sumarizujúcich 

dosiahnuté výsledky a odkazujúcich sa na pôvodné vedecké práce publikované 

v zahraničných a domácich karentovaných alebo recenzovaných vedeckých časopisoch, 

ako aj na príspevky uverejnené v rámci vedeckých podujatí (kongresoch, konferenciách, 

sympóziách a workshopoch). Táto časť práce je doplnená i o údaje a výsledky, ktoré zatiaľ 

neboli publikované prostredníctvom vedeckých časopisov, ako aj výsledky, ktoré sú 

aktuálne zaslané v podobe rukopisu na prijatie do recenzného konania. Je rozdelená na tri 

samostatné podkapitoly. 

 

3.1 Kvantifikácia sorpčných charakteristík (bio)sorbentov pre separáciu 

a odstraňovanie kovov z vodného prostredia 

Analýze schopnosti biomasy širokej škály organizmov viazať ťažké kovy alebo 

rádionuklidy pomocou sorpčných mechanizmov sa venujú vedecké tímy po celom svete 

viac ako 20 rokov. Aj napriek existencii množstva publikovaných prác a realizovaných 

štúdií záujem o problematiku (bio)sorbentov nemá klesajúcu tendenciu (v roku 2015 

> 250 prác evidovaných databázou WoS a > 9 000 citovaných prác). Výhody a nevýhody 

aplikácie (bio)sorbentov pri separácii a odstraňovaní ťažkých kovov alebo rádionuklidov 

z roztokov, sorpčné a fyzikálno-chemické charakteristiky jednotlivých typov 

(bio)sorbentov, matematické modelovanie sorpčných procesov, ako aj vplyvy prostredia 

na tieto procesy sú detailne opísané v mnohých prehľadných článkoch (pozri napr. 

VIJAYARAGHAVAN a BALASUBRAMANIAN, 2015; HE a CHEN, 2014; DAS 

a DAS, 2013; NGUYEN a kol., 2013). Pre detailnejšie pochopenie procesov sorpcie, ale aj 

príjmu a transportu kovov v biologických systémoch sa v súčasnosti aplikujú viaceré 

analytické metódy a techniky: a) molekulárne (napr. FTIR spektrometria, UV-Vis 

spektrometria, HPLC), b) atómové (napr. F-AAS/ET-AAS, ICP-AES, ICP-MS), 

c) elektroanalytické (napr. iónovo-selektívne elektródy, polarografické a voltametrické 
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metódy), d) štruktúrne (napr. SEM-EDX, NMR), e) rádioanalytické (napr. scintilačná 

spektrometria, autorádiografia) (CORNELIS a kol., 2005). Ich úloha spočíva nielen 

v kvantifikácii samotných sorpčných procesov a sorpčných kapacít študovaných sorbentov, 

ale aj v charakterizácii prebiehajúcich mechanizmov sorpcie kovov, úlohy jednotlivých 

funkčných skupín (aktívnych miest) v sorpcii kovov a kompetitívnych efektov medzi 

študovanými sorbátmi (kovmi). 

Väzba kovov na zložky povrchu (bio)sorbentu sa uskutočňuje prostredníctvom funkčných 

skupín (aktívnych miest). Každá funkčná skupina je charakteristická infračerveným 

absorpčným pásom (DAS a kol., 2007), vďaka čomu možno pre kvalitatívnu analýzu 

funkčných skupín na povrchu (bio)sorbentu použiť infračervenú spektroskopiu (FTIR) 

spektroskopiu. FTIR patrí do oblasti molekulárnej vibračnej spektroskopie, ktorá poskytuje 

priame informácie o funkčných skupinách, ich druhoch, interakciách a orientáciách 

(NURCHI a kol., 2010). Samotnú identifikáciu funkčných skupín zapojených 

do mechanizmu sorpcie kovov dovoľuje posun pásiem a zmena intenzity signálu. 

FTIR analýza patrí pri štúdiu sorpčných mechanizmov medzi najčastejšie používané 

techniky. Viacerí autori FTIR analýzou potvrdili dôležitú úlohu funkčných skupín –COOH 

a –OH pri viazaní kovov na povrch (bio)sorbentov (napr. DHANARARI a kol., 2016; 

VARALA a kol., 2016; VERMA a kol., 2016, WANG a kol., 2016; TOUNSADI a kol., 

2015).  

Rastrovacia elektrónová mikroskopia s energo-disperznou röntgenovou spektrometriou 

(angl. Scanning Electron Microscopy connected with energy dispersive X-ray; SEM-EDX) 

umožňuje prvkovú analýzu skúmaného povrchu, kedy sa na excitáciu atómov využívajú 

primárne elektróny dopadajúce na povrch vzorky, pričom sa registruje röntgenovské 

žiarenie. Samotná SEM analýza ponúka len kvalitatívny opis študovaného objektu, ale 

vo väzbe na EDX analýzu umožňuje poskytnúť aj semikvantitatívne informácie ohľadne 

elementárneho zloženia študovaného povrchu. SEM-EDX analýza sa úspešne 

implementovala v mnohých štúdiách zameraných na hodnotenie stresu vyvolaného 

prítomnosťou ťažkých kovov u buniek a pletív rastlín a zároveň zastúpenia kovov 

v rastlinných pletivách, napr. v prípade La(III) (OLIVEIRA a kol., 2014), Zn(II), Cu(II), 

Cd(II), Cr(VI) a Ni(II) (GOLA a kol., 2016), Cd(II) (HUANG a kol., 2013) a Cu(II) 

a Cd(II) (ZHENG a kol., 2016). Vďaka tejto metóde sa dosiahli významné výsledky aj 

pri štúdiu mechanizmu sorpcie kovov na (bio)sorbentoch (NGUYEN a JUANG, 2015; 
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CHEN a kol., 2014; BURGOS a kol., 2013; IQBAL a kol., 2009; VIJAYARAGHAVAN 

a YUN, 2008). 

Cieľom uvedenej časti práce bolo uplatniť rádioindikátorové metódy a iné, 

nerádioanalytické metódy a prístupy pri charakterizácii biomasy rastlín (biomasa 

suchozemských a vodných machov a odpadová biomasa rastlín) ako alternatívnych 

sorbentov slúžiacich pre separáciu a odstraňovanie (rádio)toxických kovov 

z kontaminovaných alebo odpadových vôd, ako aj pri kvantifikácii a opise prebiehajúcich 

sorpčných procesov za podmienok vsádzkových i prietokových systémov. Pre tieto účely 

sa využili rádioizotopy 60Co, 85Sr, 65Zn a 109Cd detegované scintilačnou 

gamaspektrometriou, ktoré poslúžili pre precíznu kvantifikáciu najmä sorpčných 

charakteristík pripravených (bio)sorbentov. Pri detailnej charakterizácii fyzikálno-

chemických vlastností pripravených (bio)sorbentov vo väzbe na ich sorpčné kapacity, ako 

aj charakterizácii mechanizmov prebiehajúcich sorpčných procesov sa uplatnili aj iné, 

nerádioanalytické metódy a prístupy zahŕňajúce FTIR, potenciometrickú a SEM-EDX 

analýzu, matematické vyhodnocovanie údajov a predikciu sorpčných parametrov 

za využitia nelineárnej regresnej analýzy, in silico predikčný modeling (modelovacie 

programy ProtoFit, Visual MINTEQ a MINEQL+), a iné metódy a prístupy. 

Ako študované (bio)sorbenty boli použité suché biomasy rastlín typu suchozemských 

machov (Rhytidiadelphus squarrosus), sladkovodného machu (Vesicularia dubyana) 

a odpadovej biomasy chmeľu (Humulus lupulus L.). Všetky použité biomasy – okrem 

biomasy sladkovodných machov V. dubyana – boli mechanicky zhomogenizované 

na definované frakcie veľkosti častíc. Experimenty boli realizované v modelových 

jednozložkových alebo dvojzložkových (binárnych) roztokoch obsahujúcich presné 

koncentrácie študovaných sorbátov – katiónov kovov Co2+, Sr2+, Zn2+ a Cd2+ značených 

pomocou ich rádioizotopov 60Co, 85Sr, 65Zn a 109Cd za podmienok vsádzkových 

i prietokových systémov. V rámci realizovaných sérií experimentov sa hodnotil 

predovšetkým vplyv času trvania interakcie sorbent – sorbát, koncentrácie sorbentu 

a sorbátu, ako aj vplyv prostredia určovaný hodnotou pH alebo chemickou špeciáciou 

študovaných kovov na sorpčné kapacity pripravených (bio)sorbentov a samotné sorpčné 

procesy. Pre účely regenerácie (opätovného použitia) aplikovaných (bio)sorbentov sa 

taktiež študovali možnosti chemickej desorpcie naviazaných kovov. Významná časť 

výsledkov sa venuje matematickému opisu sorpčných údajov získaných za podmienok 

vsádzkových systémov pomocou modelov sorpčných izoteriem a prietokových systémov 
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pomocou modelov pochádzajúcich z chromatografických separačných metód za využitia 

metód nelineárnej regresnej analýzy. Dosiahnuté výsledky v tomto smere uvádzam 

v stručnej podobe a s odkazmi na publikované práce (Príloha I-1, I-2, I-3, I-4 a I-5). 

Z pohľadu kontaminácie životného prostredia biomasa suchozemských alebo vodných 

machov slúži ako bioindikátor vyznačujúci sa výraznou schopnosťou absorbovania širokej 

škály látok vrátane (rádio)toxických kovov. Ich morfologicko-fyziologická stavba a jemná 

štruktúra vetvenia stoniek a palístkov je prispôsobená na príjem živín celým povrchom 

vitálnej biomasy. Z tohto dôvodu je možné predpokladať, že povrch machov sa vyznačuje 

štruktúrami zodpovednými za viazanie hlavne látok vykazujúcich kladný alebo záporný 

náboj. Taktiež, ich jemná morfologická štruktúra vykazuje vysoký špecifický povrch, čo je 

dôležitým parametrom vplývajúcim na sorpčnú kapacitu daného sorbentu biologického 

pôvodu. Všetky tieto vlastnosti a parametre ich predurčujú aj k ich aplikácii ako 

(bio)sorbentov pre odstraňovanie nízkych koncentrácií (rádio)toxických kovov z vodného 

prostredia, nakoľko v takýchto prípadoch je využitie konvenčných postupov odstraňovania 

kovov menej účinné a súčasne ekonomicky menej rentabilné. V dostupných vedeckých 

databázach sa nachádzajú práce venujúce sa štúdiu sorpcie (rádio)toxických kovov 

pomocou biomasy terestrických alebo vodných machov len sporadicky. V prípade 

použitých druhov machov R. squarrosus a V. dubyana tieto údaje a informácie úplne 

absentujú. 

Scintilačná gamaspektromertia spolu s rádioaktívnym značením jednozložkových 

a dvojzložkových roztokov 60CoCl2 a 85SrCl2 sa využila pri kvantifikácii sorpčných 

vlastností (bio)sorbentu pripraveného z biomasy terestrického machu R. squarrosus 

pre separáciu a viazanie Co2+ a Sr2+ katiónov (Príloha I-1). Samostatné experimenty 

ukázali, že hodnota pH modelových roztokov významne ovplyvňovala sorpciu Co2+ a Sr2+ 

katiónov. Maximálne hodnoty sorpčných kapacít pre obidva študované katióny sa dosiahli 

pri hodnotách pH 5,0 – 6,0, pričom pri hodnote pH 2,0 sa pozorovala iba zanedbateľná 

sorpcia Co a Sr. V tomto smere in silico špeciačná analýza pomocou modelovacieho 

programu Visual MINTEQ odhalila, že hodnota pH roztokov bude hrať dôležitú úlohu 

pri kvalitatívnom i kvantitatívnom zastúpení chemických foriem kovov. V prípade Sr 

v rozmedzí pH hodnôt 2 – 12 možno počítať prakticky len s výskytom Sr2+ katiónov, ale 

v prípade Co, od hodnôt pH > 8, treba počítať s významným poklesom zastúpenia Co2+ 

katiónov v roztoku v prospech tvorby komplexov (CoCl+, CoOH+, Co4(OH)4
4+, Co(OH)3−) 

a precipitátov Co(OH)2 (pri pH > 11). Nelineárna regresná analýza závislosti medzi 
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rovnovážnou špecifickou sorpciou Qeq (μmol/g; such. hm.) a rovnovážnou koncentráciou 

katiónov Co2+ a Sr2+ Ceq (μmol/dm3) ukázala, že získané údaje boli v lepšej zhode 

opísateľné pomocou sorpčnej izotermy podľa Langmuira ako pomocou sorpčnej izotermy 

podľa Freundlicha. Vhodnosť použitej rovnice sorpčnej izotermy sa hodnotila na základe 

koeficientov determinácie (R2), ale aj na základe hodnôt reziduálnej chyby štvorcov (RSS) 

a tzv. Akaikeho informačného kritéria (AIC). Zo získaných parametrov pochádzajúcich 

z sorpčnej izotermy podľa Langmuira sa zistili hodnoty maximálne dosiahnuteľnej 

sorpčnej kapacity Qmax pripraveného (bio)sorbentu pre Co2+, a to 123 μmol/g (such. hm.) 

a pre Sr2+ 149 μmol/g. Kvantitatívna rádiometrická analýza odhalila, že prítomnosť Co2+ 

katiónov spôsobila významný pokles sorpcie Sr2+ v rámci dvojzložkových (binárnych) 

roztokov Co2+ – Sr2+. Pri sorpcii Co2+ za prítomnosti Sr2+ bol tento pokles menej 

významný. Aj sorpčné údaje závislosti Qeq vs. Ceq experimentálne získané 

pre dvojzložkové roztoky boli v lepšej zhode opísateľné pomocou rozšíreného 

Langmuirovho modelu sorpčnej izotermy. Získané parametre rovnice tohto modelu 

v podobe hodnôt konštanty b indikovali vyššiu afinitu pripraveného (bio)sorbentu 

z biomasy machu ku Co2+ katiónom v porovnaní s Sr2+ katiónmi. Aplikácia rozšíreného 

Langmuirovho modelu súčasne umožnila predikovať hodnotu celkovej maximálne 

dosiahnuteľnej sorpčnej kapacity pre študované katióny QmaxTOT = 175±4 μmol/g (such. 

hm.). Prítomnosť Co2+ katiónov v rozdielnych molárnych pomeroch [Co] : [Sr] spôsobila 

významný pokles sorpcie Sr2+ z hodnoty 150 na 50 μmol/g (such. hm.), čo taktiež indikuje 

vyššiu afinitu biomasy machu ku Co2+ katiónom v porovnaní s Sr2+ katiónmi v rámci 

dvojzložkových roztokov. Na základe tejto skutočnosti je možné vyvodiť záver, že 

kompetitívne efekty a vzťahy medzi Co a Sr sú determinované predovšetkým fyzikálno-

chemickými charakteristikami uvedených iónov kovov. Navyše rozdielna afinita biomasy 

machu k týmto katiónom kovov bude hrať dôležitú úlohu pri diferenciácii viazania 

katiónov Co2+ a Sr2+. SEM-EDX analýza odhalila, že katióny Co2+ a Sr2+ pri svojom 

viazaní na biomasu machu R. squarrosus nahrádzajú katióny Ca2+ (Obr. 2). 

Táto skutočnosť svedčí o existencii iónovo-výmenného mechanizmu medzi Ca2+ ↔ Co2+ 

a Ca2+ ↔ Sr2+ katiónov, čím sa potvrdzuje kľúčová úloha iónových interakcií pri sorpcii 

Co a Sr študovaným (bio)sorbentom. 
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Obr. 2: A. Prvkové mapovanie povrchu biomasy machu R. squarrosus po sorpcii Sr2+ katiónov 

z jednozložkového roztoku SrCl2. B. Analyzované spektrum. 

 

V ďalšej sérii experimentov bola využitá scintilačná gamaspektromertia pri kvantitatívnej 

štúdii biomasy machu R. squarrosus ako potenciálneho (bio)sorbentu pre separáciu 

a viazanie Cd, Co a Zn z jednozložkových a dvojzložkových modelových roztokov 

značených pomocou rádioizotopov 109CdCl2, 60CoCl2 a 65ZnCl2 (pozri Prílohu I-2) Aj 

tomto prípade sa zistilo, že hodnota pH roztoku významne ovplyvňovala hodnotu sorpcie 

študovaných kovov. Maximálna sorpcia kovov sa dosiahla pri pH 5,0 – 6,0 a zanedbateľná 

hodnota sorpcie sa pozorovala pri pH 2,0. Špeciačná analýza pomocou modelovacieho 

programu Visual MINTEQ poukázala na skutočnosť, že percentuálne zastúpenie Cd2+ 

katiónov v roztoku významne klesalo od hodnôt pH > 6,0. Súčasne zastúpenie Cd2+ 

katiónov v roztoku signifikantne klesalo aj v závislosti od koncentrácie CdCl2. Z hodnoty 

98 %-ného podielu Cd2+ pri koncentrácii CdCl2 100 μmol/dm3 a pH = 6,0 kleslo zastúpenie 

Cd2+ pri koncentrácii CdCl2 4 000 μmol/dm3 na hodnotu 55 %. V prípade Co a Zn sa 

obdobná závislosť a pokles katiónových foriem v rozmedzí študovaných hodnôt pH 2,0 – 

6,0 nezistili. Experimentálne rovnovážne sorpčné údaje v podobe závislosti Qeq vs. Ceq 

pre jednozložkové roztoky CdCl2, CoCl2 a ZnCl2 boli analyzované pomocou 

matematických modelov sorpčných izoteriem podľa Langmuira a Freundlicha. Na základe 

získaných koeficientov determinácie (R2), hodnôt reziduálnej chyby štvorcov (RSS) 

a tzv. Akaikeho informačného kritéria (AIC) z nelineárnej regresnej analýzy uvedených 

závislostí sa zistilo, že sorpčná izoterma podľa Langmuira predstavovala vhodnejší 

matematický model pre opis dosiahnutých kvantitatívnych údajov. Predikované parametre 

A 
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týkajúce sa maximálne dosiahnuteľných sorpčných kapacít klesali v poradí: 186 μmol/g 

(such. hm.) pre Zn, 173 μmol/g pre Cd a 123 μmol/g pre Co. 

 

 

Obr. 3: 3D povrch sorpčných izoteriem pre binárny systém Cd – Zn: (A) celková sorpcia kovov 

(μmol/g; such. hm.); (B) sorpcia Cd (μmol/g; such. hm.); (C) sorpcia Zn (μmol/g; such. hm.). 

 

Výsledky odhalili, že prítomnosť Cd2+ katiónov omnoho významnejšie potláča sorpciu Co 

v rámci binárnych roztokov Cd – Co, ako prítomnosť Co2+ v prípade sorpcie Cd2+. 

Pri binárnom systéme Cd – Zn obidva kovy boli sorbované prakticky s rovnakou 

účinnosťou. Pre opis a charakterizáciu kompetitívnych efektov medzi študovanými kovmi 

v rámci binárnych systémov Zn – Cd a Cd – Co sa použili rovnice kompetitívnych 

sorpčných izoteriem, pričom jednoduché dvojdimenzionálne krivky izoteriem sa nahradili 

trojdimenzionálnymi povrchmi sorpčných izoteriem (Obr. 3). 
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Obr. 4: FTIR spektrum natívnej biomasy machu R. squarrosus, biomasy s naviazanými Zn2+ 

katiónmi (Zn loaded; C0 = 0,5 mol/dm3 ZnCl2) a Co2+ katiónmi (Co loaded; C0 = 0,5 mol/dm3 

CoCl2). 

 

Samostatná, doplňujúca štúdia zameraná na kvantifikáciu sorpcie Co2+ a Zn2+ katiónov 

biomasou machu R. squarrosus z ich jednozložkových a dvojzložkových modelových 

roztokov značených pomocou rádioizotopov 60CoCl2 a 65ZnCl2 odhalila, že procesy 

viazania týchto kovov boli v lepšej zhode opísateľné pomocou sorpčnej izotermy podľa 

Langmuira (Príloha I-3). Z nelineárnej regresnej analýzy získané parametre 

charakterizujúce maximálne dosiahnuteľnú sorpčnú kapacitu Qmax biomasy machu 

dosahovali vyššiu hodnotu pre Zn2+ katióny (Qmax = 298 μmol/g; such. hm.) ako pre Co2+ 

katióny (Qmax = 208 μmol/g; such. hm.). Na základe afinitnej konštanty b (bio)sorbent 

odvodený od suchej biomasy machu R. squarrosus vykazoval vyššiu afinitu ku Co, a to 

napriek skutočnosti, že vyššiu maximálne dosiahnuteľnú sorpčnú kapacitu Qmax vykazoval 

uvedený (bio)sorbent pre Zn. Experimentálne údaje opisujúce sorpciu Co2+ a Zn2+ katiónov 

z binárneho systému Co – Zn boli v dobrej zhode charakterizovateľné pomocou 

kompetitívneho modelu sorpčnej izotermy podľa Langmuira. Z porovnania profilov 

trojdimenzionálnych opisov údajov charakterizujúcich sorpciu Zn a Co z dvojzložkových 

roztokov sa zistilo, že Zn vykazoval omnoho väčší kompetitívny efekt na sorpciu Co, ako 

prítomnosť Co2+ v prípade sorpcie Zn2+. V kontexte afinity biomasy machu ku študovaným 

kovom mal pripravený (bio)sorbent vyššiu afinitu ku Zn2+ katiónom v rámci binárnych 
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systémov Co – Zn. V samostatných analýzach bol hodnotený aj mechanizmus sorpcie Co2+ 

a Zn2+ katiónov na pripravenom (bio)sorbente pomocou FTIR a SEM-EDX analýzy. FTIR 

analýza potvrdila účasť funkčných skupín –OH a –COOH na povrchu biomasy machu 

pri sorpcii Co2+ a Zn2+ katiónov (Obr. 4). Táto skutočnosť sa potvrdila aj pomocou SEM-

EDX analýzy, kedy prítomnosť Co a Zn v rámci EDX spektra po sorpcii indikovala 

viazanie oboch katiónov kovov na povrchu machu pomocou interakcií s negatívne 

nabitými funkčnými skupinami. SEM-EDX analýza taktiež odhalila, že Co2+ a Zn2+ 

katióny nahradzovali pri svojom viazaní na povrchu (bio)sorbentu Ca2+ katióny, z čoho 

možno vyvodiť záver, že pri sorpcii Co2+ a Zn2+ hrá úlohu aj mechanizmus iónovej 

výmeny. 

Obdobnými analytickými prístupmi bol charakterizovaný aj (bio)sorbent odvodený 

od suchej biomasy sladkovodného machu V. dubyana (pozri Prílohu I-4). Pri štúdiu 

kinetiky sorpcie Cd biomasou machu z modelového roztoku značeného pomocou 109CdCl2 

sa zistilo, že ide o rýchly proces s dosiahnutím koncentračnej rovnováhy už po 60 min 

interakcie. Maximálna sorpcia Cd Q (280 μmol/g; such. hm.) sa dosiahla pri počiatočnej 

hodnote pH v rozmedzí 4 – 8. Pri hodnote pH 3 došlo k zníženiu sorpcie Cd o 65 %. 

Minimálna sorpcia Cd (3 μmol/g; such. hm.) bola pozorovaná v prípade počiatočnej 

hodnoty pH 2. Pomocou modelovacieho programu MINEQL+ sa pri koncentrácii 

320 μmol/dm3 CdCl2 v deionizovanej vode, teplote 25 °C a v rozmedzí pH 4 – 7 zistila 

prítomnosť Cd prevažne vo forme Cd2+ iónov (> 95 %) s menším zastúpením CdCl+ 

formy. Dospelo sa teda k záveru, že zvyšujúca sa koncentrácia Cl- iónov v prostredí bude 

spôsobovať zvyšovanie zastúpenia CdCl+ komplexov v roztokoch. Zistilo sa, že zvýšená 

koncentrácia NaCl v roztoku viedla k poklesu zastúpenia Cd2+ formy z 99 % na 46 % 

najmä v prospech formy CdCl+, dôsledkom čoho došlo aj k poklesu sorpcie Cd suchou 

biomasou machu. Z uvedených výsledkov vyplýva, že špeciácia kovov bude zohrávať 

významnú úlohu nielen v sorpčných procesoch, ale aj pri odstraňovaní kovov 

z odpadových alebo kontaminovaných vôd pomocou (bio)sorbentov. Vplyv hodnoty pH 

na sorpčnú kapacitu (bio)sorbentov možno vysvetliť aj disociáciou funkčných skupín 

na ich povrchu. Dá sa očakávať, že pri nízkych hodnotách pH dochádza k protonizácií 

funkčných skupín na povrchu, zatiaľ čo pri vyšších hodnotách pH dochádza vo väčšej 

miere k disociácii predovšetkým záporne nabitých funkčných skupín (napr. COOH, 

PO3H2). Uvedená skutočnosť bola potvrdená pomocou potenciometrickej titrácie 

uskutočnenej u protonizovanej biomasy machu a za využitia modelovacieho programu 
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ProtoFit. Na základe zistených koeficientov determinácie (R2) sa zistilo, že procesy sorpcie 

Cd suchou biomasou machu boli lepšie opísateľné pomocou sorpčnej izotermy podľa 

Langmuira (R2 = 0,994) ako pomocou izotermy podľa Freundlicha (R2 = 0,989) 

a predikovaná hodnota Qmax predstavovala 458 μmol/g (such. hm.). 

Experimenty zamerané na štúdium procesov sorpcie Cd suchou biomasou sladkovodného 

machu V. dubyana za podmienok prietokových systémov sa uskutočnili v sklenej 

náplňovej kolóne so zostupným prietokom roztoku (angl. down-flow column) s vnútorným 

priemerom 0,8 cm a výškou náplne biomasy machu 21 cm (0,05 g; such. hm.) (pozri 

Prílohu I-4). Modelový roztok CdCl2 (C0 = 36 mg/dm3) rádioaktívne značený pomocou 
109CdCl2 prechádzal kolónou s rýchlosťou prietoku roztoku 0,8 cm3/min. Pre opis 

získaných údajov a nájdenie vhodného matematického kinetického modelu 

charakterizujúceho sorpciu Cd suchou biomasou machu v náplňovej kolóne sa použili 

matematické modely podľa Clarka, Thomasa, Yoon-Nelsona alebo Bohart-Adamsa a MDR 

model, ktoré pochádzajú predovšetkým z chromatografických separačných metód (Obr. 5). 
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Obr. 5: Kinetika sorpcie Cd suchou biomasou sladkovodného machu V. dubyana (množstvo 

biomasy 0,05 g; such. hm.) za podmienok prietokového systému opísaná ako závislosť CO/Ci vs. t 

(A) alebo CO/Ci vs. Veff (B) pri rýchlosti prietoku roztoku 0,80 cm3/min., počiatočnej koncentrácii 

36 mg/dm3 CdCl2, hodnote pH 6,0 a 25 °C. 

Spomedzi uvedených matematických modelov sa na základe najvyššej hodnoty koeficientu 

determinácie (R2 = 0,981) a najnižších hodnôt RMSE (0,033) alebo RSS (0,048) javil ako 

najvhodnejší na opis našich údajov Clarkov model. V prípade Thomasovho a Yoon-

Nelsonovho modelu sa zistili veľmi podobné hodnoty R2, RMSE alebo RSS. Výrazne nižšia 

štatistická zhodnosť sa dosiahla v prípade použitia MDR modelu a pri opise údajov 

pomocou Bohart-Adamsovho modelu sa zistilo, že daný matematický model nie je vhodný 

pre tento typ náplňového kolónového systému a prebiehajúcich sorpčných procesov. 
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Thomasov model navyše ponúka parameter Qmax definujúci maximálne dosiahnuteľnú 

špecifickú sorpciu pre daný sorbent a sorbát. Z opisu získaných údajov v podobe závislosti 

CO/Ci vs. Veff pomocou Thomasovho modelu bola pre sorpciu Cd suchou biomasou machu  

V. dubyana predikovaná hodnota Qmax = 22,3 ± 1,0 mg/g (such. hm.). Ako sa zistilo 

z gamaspektrometrického merania rádioaktivity 109Cd v biomase machu a z následného 

prepočtu na špecifickú sorpciu QSA = 26,5 mg/g (such. hm) (vzťah pre výpočet QSA je 

uvedený v článku tvoriaceho Prílohu I-4), predikovaná hodnota Qmax bola o niečo nižšia 

v porovnaní s reálne zistenou hodnotou špecifickej sorpcie pre Cd QSA. Vhodnosť 

matematických modelov charakterizujúcich závislosť CO/Ci od t (Clarkov a Yoon-

Nelsonov model) alebo CO/Ci od Veff (Thomasov a MDR model) a použitých pre opis 

sorpcie Cd suchou biomasou machu za podmienok prietokového kolónového systému sa 

hodnotila aj na základe tzv. Akaikeho informačného kritéria (AIC). 

Aj prípade (bio)sorbentu pripraveného z odpadovej biomasy chmeľu (Humulus lupulus L.) 

sa v prvom kroku študovala a hodnotila kinetika procesu sorpcie Cd z modelových 

roztokov rádioaktívne značených pomocou 109CdCl2 (pozri Prílohu I-5). Z časového 

priebehu sorpcie Cd suchou a zhomogenizovanou biomasou listov, stoniek a koreňov 

(veľkosť častíc < 450 μm) chmeľu (H. lupulus L.) za podmienok vsádzkového systému sa 

zistilo, že išlo o dvojfázový proces, kedy prvú, rýchlu fázu je možné pripísať sorpcii Cd2+ 

katiónov z roztoku na povrch biomasy chmeľu. Druhá, pomalšia fáza, trvajúca približne 

30 min, pravdepodobne súvisela s napučiavaním suchej biomasy a bola reprezentovaná 

difúznym procesom prebiehajúcim v smere z povrchu do vnútro-časticových miest 

(bio)sorbentu. Vo všeobecnosti sorpcia Cd biomasou chmeľu stúpala so zvyšujúcou sa 

počiatočnou koncentráciou CdCl2 v roztoku v rozmedzí 10 – 10 000 μmol/dm3. V prípade 

biomasy listov sa medzi sorpciou Q a počiatočnou koncentráciou CdCl2 zistila lineárna 

závislosť (R2 = 0,999). Z toho vyplýva, že ani pri najvyššej počiatočnej koncentrácii C0 = 

10 000 μmol/dm3 CdCl2 nedošlo k nasýteniu biomasy listov študovaným sorbátom (Cd2+ 

ióny). V prípade údajov opisujúcich sorpciu Cd biomasou stoniek a koreňov za totožných 

podmienok sa však uvedená lineárna závislosť nezistila. Teda biomasa stoniek a koreňov 

vykazovala pri najvyšších počiatočných koncentráciách CdCl2 čiastočné nasýtenie Cd2+ 

katiónmi. Aj na základe týchto výsledkov je možné predpokladať, že jednotlivé rastlinné 

orgány sa odlišujú nielen štruktúrou, ale aj materiálovým zložením predovšetkým vo väzbe 

na funkčné skupiny potenciálne zapojené pri viazaní kovov. 
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Samostatné experimenty ukázali, že viac ako 90 % Cd bolo možné odstrániť z biomasy 

sladkovodného machu V. dubyana roztokom 0,1 mol/dm3 HCl alebo EDTA-Na2, pričom 

účinnosť desorpcie Deff klesala v poradí: 0,1 mol/dm3 HCl (93 %) ≈ 0,1 mol/dm3 EDTA-

Na2 (92 %) > 0,1 mol/dm3 ZnCl2 (85 %) > deionizovaná voda (20 %). Podobné 

kvantitatívne výsledky v zmysle účinnosti desorpcie Cd (Deff) boli zistené aj v prípade 

(bio)sorbentu odvodeného od biomasy chmeľu (H. lupulus L.), kedy Deff stúpala v poradí: 

deionizovaná voda << 0,1 mol/dm3 HCl ≤ 0,1 mol/dm3 EDTA-Na2. Účinnosť regenerácie 

pripraveného (bio)sorbentu odvodeného od biomasy sladkovodného machu bola potvrdená 

aj za podmienok prietokových systémov. 

 

3.2 Využitie rádioindikátorovej metódy pre opis transportu kovov 

v cievnatých rastlinách 

Druhá časť habilitačnej práce v stručnej podobe opisuje výsledky experimentov, ktorých 

cieľom bolo kvantifikovať a vizuálne opísať procesy príjmu a translokácie 

(rádio)toxických kovov a mikroelementov v pletivách rastlín za použitia rádioizotopov 

(β/γ-žiaričov) týchto kovov a využitia metód priamej gamaspektrometrie a autorádiografie 

v zmysle hodnotenia možnosti využitia vybraných druhov rastlín pri fytoremediácii 

kontaminovaných pôd a vôd, ako aj ovplyvňovania účinnosti príjmu a translokácie týchto 

kovov v pletivách rastlín najmä v závislosti od ich chemickej špeciácie. 

Jedným z možných alternatívnych spôsobov remediácie prostredia kontaminovaného 

ťažkými kovmi je využiť akumulačné vlastnosti rôznych biologických systémov 

(mikroorganizmy, rastliny) v zmysle príjmu a vychytávania týchto kovov. V kontexte 

antropogénne kontaminovaných lokalít sa ukazuje ako veľmi perspektívna i ekonomicky 

a spoločensky prijateľná metóda – remediácia pôd pomocou rastlín (fytoremediácia). 

Fytoremediácia je metóda, ktorá je definovaná ako využitie rastlín a asociovaných pôdnych 

mikroorganizmov na zníženie koncentrácie alebo znižovanie toxických účinkov 

kontaminantov v životnom prostredí. Samotný termín „fytoremediácia“ je kombináciou 

dvoch slov: gréckeho slova „phyto“ (rastlina) a latinského slova „remedium“ (ozdraviť 

alebo obnoviť). Využíva sa na odstraňovanie ťažkých kovov, rádionuklidov i organických 

látok - xenobiotík (ako napr. aromatických uhľovodíkov, polychlórovaných bifenylov 

a pesticídov) zo znečisteného prostredia, ktoré v tomto prípade môže predstavovať pôda 

alebo voda. Ide o relatívne novú, finančne nenáročnú, účinnú, environmentálne 
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a ekologicky výhodnú metódu, ktorej praktická aplikovateľnosť je veľmi jednoduchá 

(VITHANAGE a kol., 2012). V porovnaní s chemickými remediačnými postupmi rastliny 

prijímajú kontaminanty väčšinou bez výrazného poškodenia alebo degradácie ornice, a tým 

uchovávajú jej ďalšiu využiteľnosť a úrodnosť (MENCH a kol., 2009). 

Fytoremediačné metódy majú svoje definované a odôvodnené rozdelenie a postupy, ktoré 

sú určované remediáciou daného prostredia (pôdy, vody a vzduchu) kontaminovaného 

širokospektrálnou skupinou látok (kovmi, rádionuklidmi alebo organickými látkami). 

V tomto kontexte môžeme fytoremediačné metódy a techniky slúžiace  

pre odstraňovanie ťažkých kovov a rádionuklidov z kontaminovaného prostredia rozdeliť 

na fytoextrakciu, fytofiltráciu (rizofiltráciu), fytostabilizáciu a fytovolatilizáciu 

(Tab. 1) (ALKORTA a kol., 2004). 

 

Tab. 1: Fytoremediačné metódy odstraňovania kontaminantov z prostredia (ALI a kol., 2013). 

Fytoremediačná 
metóda 

Princíp fytoremediačnej metódy (citácie prác aplikujúcich 
uvedenú metódu) 

Fytoextrakcia Ide o priamu akumuláciu kontaminantov z pôdy najmä 
do nadzemných častí rastlín (CUI a kol., 2016; MARTÍNEZ-
ALCALÁ a kol., 2016; MILIĆ a kol., 2012; SONG a kol., 2012) 

Fytofiltrácia 
(rizofiltrácia) 

Ide o absorpciu alebo adsorpciu kontaminantov z kontaminovaných 
vôd alebo pôdnych roztokov prostredníctvom koreňového systému 
rastlín (DIMITROULA a kol., 2015; SASMAZ a kol., 2015; YANG 
a kol., 2015) 

Fytostabilizácia Ide o zníženie mobility a biologickej dostupnosti kontaminantov 
v pôde prostredníctvom ich akumulácie v koreňovom systéme rastlín 
alebo v rizosfére (BURGES a kol., 2016; YANG a kol., 2016; ZHAO 
a kol., 2016; SINGH, 2012) 

Fytovolatilizácia Ide o metabolické premeny kontaminantov na ich prchavé formy 
prebiehajúce v rastlinách a ich následné uvoľnenie do atmosféry 
(PADMAVATHIAMMA a LI, 2007) 

 

V prvých sériách experimentov sa gamaspektrometricky kvantifikovala bioakumulácia 
60Co a 137Cs rastlinami slnečnice (Helianthus annuus L.) počas 9 dní kultivácie rastlín 

za hydroponických podmienok v živných médiách podľa Hoaglanda (HOAGLAND, 

1920). Výber uvedeného rastlinného modelu súvisel s faktom, že slnečnica ročná 

(H. annuus L.) patrí medzi často používané rastlinné druhy na odstraňovanie ťažkých 

kovov alebo rádionuklidov z kontaminovaných vôd. Autori DUSHENKOV a kol. (1995; 
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1997) vo svojich prácach opísali, že slnečnica ročná účinne akumulovala Pb a U 

z hydroponických roztokov. DUSHENKOV a KAPULNIK (2000) uverejnili výsledky 

experimentov, v ktorých rastliny slnečnice (H. annuus L.) boli úspešne použité 

pri odstraňovaní rádionuklidov z vodnej nádrže pri Černobyle na Ukrajine. V rámci našich 

experimentov sa zistilo sa, že predkultivácia rastlín slnečnice v médiách deficientných 

na K+ a NH4
+ spôsobila 2,2-, resp. 2,7-násobné zvýšenie príjmu 137Cs. Naopak, 

predkultivácia rastlín slnečnice v médiách dotovaných s K+ katiónmi do výslednej 

koncentrácie 50 mmol/dm3 signifikantne nemenila priebeh bioakumulácie 137Cs 

v porovnaní s kontrolou, teda rastlinami predkultivovanými v základných médiách podľa 

Hoaglanda. Bioakumulácia 137Cs aj 60Co rastlinami slnečnice sa signifikantne zvyšovala 

s riedením základného hydroponického roztoku podľa Hoaglanda s vodou do pomeru 1 : 7 

v prípade 137Cs a do 1 : 3 v prípade 60Co. Pomer merných rádioaktivít koreňa a nadzemnej 

časti rastliny [137Cs]koreň : [137Cs]nadzemná časť (Bq/g/Bq/g; vlh. hm.) sa zvyšoval s riedením 

hydroponického média z hodnoty 1,46 na hodnoty 9,6 – 9,8. Totožne analyzované pomery 

pre 60Co [60Co]koreň : [60Co]nadzemná časť boli menej závislé od koncentrácie živín 

v kultivačnom médiu, pričom sa pohybovali v rozmedzí od hodnoty 5,7 do 8,5. 137Cs bolo 

lokalizované predovšetkým v mladých listoch (30 %) a koreňoch (39 %) a 60Co bol 

lokalizovaný najmä v koreňoch (67 %). Táto skutočnosť bola potvrdená aj na základe 

získaných autorádiogramov (pre detaily pozri Prílohu II-1). 

Metóda autorádiografie spolu priamou gamaspektrometriou boli využité aj v štúdii 

pre vizualizáciu a kvantitatívne hodnotenie distribúcie Cs+, Co2+ a Zn2+ v rastlinách zeleru 

(Apium graveolens L.), tabaku (Nicotiana tabacum L.) a slnečnice (H. annuus L.) rastúcich 

v hydroponickom médiu podľa Hoaglanda s využitím rádioaktívne značených roztokov 
137CsCl, 60CoCl2 alebo 65ZnCl2. Získané výsledky ukázali, že cézium bolo signifikantne 

translokované do nadzemných častí rastlín s dosiahnutím pomerov  

[137Cs]koreň : [137Cs]nadzemná časť do hodnôt 0,6. Na rozdiel od cézia, kobalt a zinok boli 

predovšetkým imobilizované v koreňoch, o čom svedčili aj zistené pomery  

[60Co/65Zn]koreň : [60Co/65Zn]nadzemná časť do hodnôt 3,8. Najvyššie koncentrácie Cs, Co a Zn 

vyjadrené v podobe špecifických rádioaktivít na jednotku povrchu listov (Bq/cm2) sa 

analyzovali vo vrcholových, rýchlo rastúcich listoch. Pri kvantifikácii získaných 

autorádiografických záznamov sa zistili detekčné limity z pohľadu vizuálnej 

hodnotiteľnosti distribúcie študovaných rádionuklidov na úrovni 3 Bq/cm2 (pre 137Cs), 

2 Bq/cm2 (pre 60Co) a 14 Bq/cm2 (pre 65Zn). Uvedené hodnoty vizuálne hodnotiteľných 
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rádioaktivít korešpondovali s chemickými množstvami kovov na úrovni 10,5 pg Cs+/cm2, 

7,2 pg Co2+/cm2 a 785 pg Zn2+/cm2 dosiahnutými pri aplikácii komerčne dostupných 

etalónových roztokov 137CsCl, 60CoCl2 a 65ZnCl2, a to za použitia röntgenových filmov 

(HR-GB 100 NIF, FUJIFILM, JP) po 40 dňovej expozícii rastlinami s absorbovanými 

rádionuklidmi pri 20 °C (Obr. 6). Rozlišovacia schopnosť získaných autorádiogramov sa 

pohybovala na úrovni 1 – 2 mm, pričom umožňovala dostatočnú vizualizáciu príjmu 

študovaných kovov a ich distribúciu v koreňoch, stonkách, listoch a v listovej žilnatine 

(pre detaily pozri Prílohu II-2). 

 
Obr. 6: Autorádiografická vizualizácia distribúcie 137Cs, 60Co a 65Zn v rastlinách zeleru 

(A. graveolens L.) po 8 dňoch kultivácie v 25 % Hoaglandovom médiu. Počiatočné koncentrácie 

C0 = 10 μmol/dm3 CsCl, 10 μmol/dm3 CoCl2 alebo 5 μmol/dm3 ZnCl2 v médiách značených 

s 167,6 kBq/dm3 137CsCl, 91 kBq/dm3 60CoCl2 alebo 68 kBq/dm3 65ZnCl2. Číslovanie listov 

v poradí: 1. vývojovo najstarší list, 6. vývojovo najmladší list. 
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Rádiometrická analýza sa využila aj v prípade širšie koncipovanej štúdii zameranej 

na porovnanie akumulácie a translokácie Cd a Zn v rastlinách tabaku (N. tabacum L.), 

zeleru (A. graveolens L.), kukurice (Zea mays L.), trsteníka (Arundo donax L.) 

a peniažteka modrastého (Noccaea caerulescens L.) za podmienok krátkodobých 

hydroponických experimentov a použitia kultivačných médií podľa Hoaglanda značených 

pomocou rádionuklidov 109Cd alebo 65Zn a priamej gamaspektrometrie ako 

rádioanalytickej metódy. Výber rastlinných druhov vychádzal z nasledovných skutočností: 

rastliny tabaku – štandardný, dobre preštudovaný rastlinný model na genetickej úrovni 

a veľmi často využívaný v biologicky orientovaných štúdiách; rastliny zeleru – model 

koreňovej zeleniny; rastliny kukurice – model poľnohospodársky využívanej plodiny; 

trsteník – model potenciálne energetickej plodiny a peniažtek modrastý – rastlina 

alpínskeho pásma známa ako potenciálny hyperakumulátor ťažkých kovov. 

V samostatných experimentoch sa zistilo, že kinetika akumulácie Cd a Zn v študovaných 

rastlinách vykazovala v obidvoch prípadoch podobný priebeh, ale v rámci rastlinných 

druhov boli pozorované signifikantné rozdiely. Najvyššie hodnoty akumulácie Cd boli 

zistené u rastlín trsteníka, pričom akumulácia klesala v poradí rastlín: trsteník > tabak > 

peniažtek >> kukurica a zeler. Na základe koncentračných pomerov  

(CR) [Me]nadzemná časť / [Me]koreň vypočítaných pre obidva kovy sa zistilo, že Cd a Zn boli 

v prevažnej časti akumulované v pletivách koreňového systému a len čiastočne boli 

akumulované v nadzemných častiach, v rámci ktorých najvyššie akumulované množstvá 

Cd a Zn sa vyskytovali u vývojovo najmladších listov. Konkrétne zistené hodnoty 

pomerov CR sa pohybovali v rozmedzí 0,06 – 0,27 pre Cd a pre Zn 0,06 – 0,48. Vo väzbe 

na rastlinný druh hodnoty pomerov CR vypočítané pre Cd klesali v poradí: kukurica > 

zeler > tabak a trsteník > peniažtek. Podobnosti medzi jednotlivými študovanými 

rastlinnými druhmi z pohľadu kvantitatívnych údajov o príjme a translokácii kovov 

získaných pre dané podmienky kultivácie rastlín, ako aj vzťahy medzi jednotlivými 

premennými a podmienkami experimentov boli hodnotené a analyzované pomocou metód 

viacrozmernej analýzy – zhlukovej analýzy (CA). Na základe získaných dendogramov 

možno usudzovať, že rastliny tabaku a trsteníka disponujú podobnými charakteristikami 

ako rastliny peniažteka, ktoré sú klasifikované ako hyperakumulátory Zn a Cd. 

Navyše tieto rastliny na rozdiel od peniažteka poskytujú ďalšie pozitívne parametre 

využiteľné vo fytoremediačných procesoch a technikách (rýchly rast, tvorba významných 

množstiev biomasy) (pre detaily pozri Prílohu II-3). 
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Významná časť výsledkov získaných v rámci aplikovania rádioindikátorovej metódy 

pre opis transportu kovov v cievnatých rastlinách sa týkala hodnotenia vplyvu chemickej 

špeciácie kovov na ich príjem a translokáciu v cievnatých rastlinách. Táto oblasť výskumu 

je zaujímavá z pohľadu možnosti zvyšovania účinnosti odstraňovania (rádio)toxických 

kovov z kontaminovaných pôd v rámci fytoextračných techník, ale aj z pohľadu 

zvyšovania príjmu dôležitých mikroelementov v rámci aplikácie hnojív v rastlinnej 

produkcii. Na chemickú speciáciu kovov v pôdnom alebo vodnom systéme významne 

vplýva hodnota pH daného prostredia, teplota, ale aj prítomnosť látok vykazujúcich 

komplexotvorné charakteristiky. Vo všeobecnosti komplexotvorné činidlá sú schopné 

solubilizácie kovov z pôdnych častíc a zmien iónového charakteru kovov v pôdnom 

roztoku, čím dokážu ovplyvňovať biologickú dostupnosť kovov, ako aj ich príjem 

a distribúciu v rastlinných pletivách. V našich štúdiách sme sa zamerali najmä na využitie 

typických chelatačných činidiel – etyléndiamin tetraoctovej kyseliny (EDTA) 

a nitrilotrioctovej kyseliny (NTA). Konkrétne sa rádiometricky hodnotil vplyv EDTA 

a NTA na príjem Zn koreňovým systémom rastlín tabaku (N. tabacum L.), zeleru 

(A. graveolens var. rapaceum Mill.) a cibule (Allium cepa L. var. cepa) rastúcich počas 

8 dní v zriedených hydroponických médiách podľa Hoaglanda (HM) značených pomocou 
65ZnCl2. Špeciačná analýza pomocou modelovacieho programu Visual MINTEQ ukázala, 

že podiel biologicky dostupných iónových foriem Zn2+ signifikantne klesal so zvyšujúcou 

sa koncentráciou EDTA alebo NTA v kultivačnom médiu v prospech tvorby [Zn-EDTA]2- 

alebo [Zn-NTA]- komplexov. Prídavok EDTA a NTA v HM spôsobil významné zmeny 

v príjme Zn koreňmi rastlín práve z dôvodu komplexácie Zn. Z porovnania hodnôt 

transportných pomerov (TR) daných pomerom koncentrácie Zn v nadzemných častiach 

rastlín ku koncentrácii Zn v koreňovom systéme sa zistilo, že mobilita Zn v rastlinných 

pletivách sa zvyšovala so zvyšujúcou sa koncentráciou EDTA v kultivačnom médiu. 

Pri koncentračnom pomere [EDTA] : [ZnCl2] = 0,9 : 1, kedy sa v kultivačnom médiu 

vyskytovalo 76 % Zn vo forme [Zn-EDTA]2-, mobilita Zn bola 10-násobne vyššia 

v porovnaní s kontrolným experimentom (bez prídavku EDTA). V prípade NTA sa 

pozorovalo 5-násobné zvýšenie mobility Zn pri najvyššej použitej koncentrácii NTA C0 = 

50 μmol/dm3, kedy sa Zn v danom kultivačnom médiu vyskytoval len vo forme [Zn-NTA]-

. V Prílohe II-4 sú diskutované získané údaje aj vo väzbe na možnosti a obmedzenia 

používania chelatačných činidiel pri ovplyvňovaní biologickej dostupnosti a translokácie 

Zn v rastlinných pletivách ako dôležitého mikroelementu vo výžive rastlín. V Prílohe II-5 

sa taktiež hodnotil vplyv prídavku chelatačných činidiel EDTA a NTA do kultivačných 
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médií podľa Hoaglanda obsahujúcich 60CoCl2 o známej chemickej koncentrácii 

a rádioaktivite na príjem Co a jeho translokáciu v rastlinách zeleru (A. graveolens L.). 

Navyše v tejto práci sa hodnotili zmeny v distribúcii Zn a Co v rastlinách zeleru 

kultivovaných v médiách obsahujúcich EDTA a NTA aj pomocou metód autorádiografie 

(Obr. 7). 

 
Obr. 7: Topografická distribúcia 60Co v zeleri po 8 dňoch kultivácie v 25% Hoaglandovom médiu 

s počiatočnou koncentráciou 10 μmol/dm3 CoCl2 (91 kBq/dm3 60CoCl2). A. bez prídavku 

chelatačného činidla; B. v prítomnosti CoCl2 : Na2EDTA = 1 : 1; C. v prítomnosti CoCl2 : NTA = 

1 : 1. Po vyvolaní autorádiogramu získaná digitálna fotografia transformovaná z čiernobielej škály 

do gradientu farieb pomocou programu Adobe Photoshop CS2. Číslovanie listov v poradí: 

1. vývinovo najstarší list na okraji zväzku, 6. vývinovo najmladší list bližšie k stredovej osi. 

Dolný rad: Farebné fotografie rastlín (18 x 24 cm) vo viditeľnom svetle. 

 

Okrem hodnotenia príjmu a translokácie kovov v rastlinných pletivách pomocou 

rádiometrickej analýzy a autorádiografie v zmysle fytoextrakčných techník slúžiacich 
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pre odstraňovanie (rádio)toxických kovov z kontaminovaných pôd sa rádioindikátorové 

metódy využili aj pri štúdiu a rozvoji fytofiltračných, resp. rizofiltračných metód slúžiacich 

na odstraňovanie (rádio)toxických kovov z kontaminovaných alebo odpadových vôd. 

V tomto kontexte sa zostavil a charakterizoval rizofiltračný systém obsahujúci rastliny 

trsteníka (A. donax L. var. versicolor) pre odstraňovanie Cd ako toxického kovu a Zn ako 

dôležitého mikroelementu z modelových roztokov značených pomocou rádionuklidov 
109Cd a 65Zn. Zistilo sa, že je možné uskutočniť úspešnú rizofiltráciu Cd a Zn koreňovým 

systémom rastlín trsteníka z modelových roztokov za podmienok cyklického (uzavretého) 

i kontinuálneho prietokového rizofiltračného systému v zmysle získania úplne 

dekontaminovaného roztoku alebo roztoku obsahujúceho iba minimálnu koncentráciu Cd 

a Zn, resp. objemovú rádioaktivitu 109Cd a 65Zn na výstupe zo systému. Pri kontinuálnych 

prietokových (otvorených) rizofiltračných systémoch sa zistila najvyššia špecifická 

rádioaktivita 109Cd a 65Zn v rastlinách umiestnených v blízkosti vstupu kontaminovaného 

roztoku do systému, pričom rádioaktivita v rastlinách klesala v smere od vstupu roztoku 

do systému po výstup roztoku zo systému. Na translokáciu Zn z koreňového systému 

do nadzemnej časti rastlín trsteníka prakticky nemalo vplyv horizontálne umiestnenie 

rastlín v rizofiltračnom systéme. V prípade Cd sa pozorovalo postupné zvyšovanie 

koncentračného pomeru (CR) [Cd]nadz. časť : [Cd]koreň v rámci umiestnenia rastlín v smere 

od vstupu roztoku do systému po výstup roztoku zo systému. V samostatných 

experimentoch zameraných na štúdium vplyvu prostredia v podobe rôznej kompozície 

modelových roztokov sa zistilo, že účinnosť rizofiltrácie 109Cd a 65Zn rastlinami trsteníka 

klesala v poradí roztokov: syntetická odpadová voda (χ = 505 µS/cm) > deionizovaná voda 

(χ = 29,6 µS/cm) > 100 % Hoaglandovo médiu (HM) (χ = 1 675 µS/cm). Pri opise kinetiky 

rizofiltrácie 109Cd a 65Zn (Obr. 8) sa využili matematické modely bežne aplikované 

pri sorpčných procesoch prebiehajúcich za podmienok prietokových systémov 

(podkapitola č. 3.1). Na základe porovnania hodnôt koeficientov determinácie R2 sa zistilo, 

že nami získané údaje závislostí Ce/Ci vs. čas alebo Ce/Ci vs. Veff (objem efluentu) boli 

v dobrej zhode opísateľné pomocou MDR (Cd – R2 = 0,979; Zn – R2 = 0,954), Clarkovho 

(Cd – R2 = 0,962; Zn – R2 = 0,938) a Thomasovho modelu (Cd – R2 = 0,902; Zn – R2 = 

0,854). Z predikovaných hodnôt Qmax pomocou Thomasovho modleu sme zistili, že 

v prípade Zn ako dôležitého mikroelementu vo výžive rastlín sa dosiahla 1,7-krát vyššia 

predikovaná maximálna akumulácia Zn (Qmax = 4,60±0,12 µmol/g; such. hm.) v rastlinách 

trsteníka (A. donax L. var. versicolor) v porovnaní s Cd (Qmax = 2,66±0,09 µmol/g; such. 

hm.). Gamaspektrometricky analyzované a prepočítané množstvá akumulovaného Cd a Zn 
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celkovo v 20 rastlinách trsteníka umiestnených vo rizofiltračnom systéme bolo však 

signifikantne nižšie ako predikované hodnoty (Q = 1,71 µmol/g; such. hm. pre Zn  

a Q = 1,03 µmol/g; such. hm. pre Cd). Rozdiel v experimentálne zistených hodnotách 

akumulácie Cd a Zn Q a v predikovaných hodnotách Qmax pomocou Thomasovho modelu 

môže súvisieť s dosiahnutou, relatívne nízkou hodnotou koeficientu determinácie R2, ako 

aj zložitosťou reálne prebiehajúcich procesov zahŕňajúcich rizofiltráciu obidvoch kovov 

koreňovým systémom rastlín trsteníka za daných podmienok. Čo je však zaujímavé, 

vzájomný pomer predikovaných hodnôt Qmax(Zn)/Qmax(Cd) = 1,7 je totožný s pomerom 

reálne zistených hodnôt akumulácie Q(Zn)/Q(Cd) (pre detaily pozri Prílohu II-6). 
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Obr. 8: Kinetika rizofiltrácie 109Cd koreňovým systémom 20 rastlín trsteníka (A. donax L. var. 

versicolor) hydroponicky kultivovaných v kontinuálnom prietokovom (otvorenom) rizofiltračnom 

systéme opísaná pomocou Bohart-Adamsovho, Clarkovho, Wolborskej a Yoon-Nelsonovho modelu 

v prípade závislosti Ce/Ci vs. čas (A) alebo pomocou MDR a Thomasovho modelu v prípade 

závislosti Ce/Ci vs. Veff (B). Rizofiltračným systémom prechádzal roztok 100 % HM obsahujúci 

11 µmol/dm3 CdCl2 (60,8 kBq/dm3 109CdCl2) a 11 µmol/dm3 ZnCl2 (22,5 kBq/dm3 65ZnCl2) 

pri rýchlosti prietoku 0,125 cm3/min. Kultivácia rastlín prebiehala pri fotoperióde 16 h svetlo/8 h 

tma (intenzita osvetlenia 4 000 lx) a pri 25/22 °C. 

 

Popri analýze príjmu (rádio)toxických kovov koreňovým systémom rastlín sa 

ráioindikátorové metódy využili aj pri hodnotení príjmu kovov povrchom listov rastlín, 

teda sa kvantifikovali procesy prebiehajúce pri foliárnom príjme. Takto koncipované 

experimenty je možné smerovať do oblasti návrhu techník foliárneho hnojenia rastlín, ako 

aj vývoja samotných foliárnych hnojív cielených do fortifikácie rastlín mikroelementmi. 

Taktiež však môžu napomôcť aj pri analýze rizík spojených s absorpciou (rádio)toxických 

kovov prostredníctvom atmosférického spadu. V tomto zmysle sa navrhli experimenty 

A B
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s cieľom získania kvantitatívnych údajov o kinetike foliárneho príjmu Zn a jeho transportu 

na dlhé vzdialenosti (medzi rôznymi orgánmi rastlín) v pletivách rastlín tabaku 

(N. tabacum L.) a chmeľu (H. lupulus L.). Samotné experimenty sa realizovali ponorením 

vrcholov listovej čepele do roztokov značených pomocou 65ZnCl2, pričom foliárny príjem 

a translokácia Zn ostatných častí rastliny rastúcich v kultivačnom médiu bol určovaný 

pomocou gamaspektrometrie a autorádiografie. Zistilo sa, že foliárny príjem Zn v prípade 

obidvoch študovaných rastlín bol závislý od koncentrácie kovu v aplikovanom roztoku 

v rozmedzí C0 = 10 – 100 μmol/dm3 ZnCl2. Zn bol imobilizovaný hlavne v kontaktnej časti 

listu s roztokom a len menej ako 1 % z celkovo prijatého Zn listovou čepeľou bolo 

transportované do neponorenej časti listu. Po 5 dňoch expozície listov tabaku a chmeľu 

v roztoku obsahujúceho C0 = 0,1 mmol/dm3 ZnCl2 sa zistilo > 2,5 mg zinku na gram (such. 

hm.) v ponorenej časti listu tabaku a 4,8 mg zinku na gram v ponorenej časti listu chmeľu. 

Nízka mobilita Zn vstupujúceho do rastliny cez povrch listov môže byť zapríčinená 

imobilizáciou Zn vo forme komplexov zinočnatých komplexov s vysokými hodnotami 

konštánt stability komplexov log K pri pH 6,0 – 8,0 (napr. komplexy vytvorené v reakcii 

s kyselinou citrónovou, histidínom alebo inými aminokyselinami). Príjem a distribúciu Zn 

v listoch tabaku a chmeľu po ich expozícii v roztoku sme hodnotili aj pomocou 

autorádiografie na fosforovej platni (Obr. 9) určenej pre detekciu rádioaktívneho žiarenia 

prístroja Typhoon 9210 (Amersham Biosciences, realizované na pracovisku Ústavu 

Molekulárnej Fyziológie a Genetiky, BA, SK). 

 
Obr. 9: Transport 137Cs, 60Co, 65Zn a 109Cd v listoch chmeľu obyčajného (H. lupulus L.) po 5 dňoch 

expozície konca listu v roztoku 10 μmol/dm3 CsCl, CdCl2, CoCl2 alebo ZnCl2 s prídavkom 

rádionuklidov (kBq/dm3): 131 – 137Cs, 358 – 60Co, 275 – 65Zn a 352 – 109Cd. 

Na konci experimentu boli listy odstrihnuté od rastliny a distribúcia rádioaktivity bola skenovaná 

scintilačným snímačom Typhoon 9210. 

 

Cs                   Co            Zn             Cd 
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3.3 Pozitrónová emisná tomografia ako analytická metóda pre in vivo 

charakterizáciu transportu látok v rastlinách  

Poznatky o translokácii fotoasimilátov a rôznych metabolitov a ich distribúcii v rastlinách 

vedú k lepšiemu pochopeniu vzťahov medzi ich zdrojom a miestom ukladania. 

Prebiehajúce procesy sú dynamické, pričom dynamika ich translokácie a distribúcie určuje 

výšku a kvalitu úrody. Detailná charakterizácia dynamiky procesov prebiehajúcich 

v listoch, jednotlivých transportných dráhach, alebo zásobných pletivách reprezentujúcich 

špecializované anatomické štruktúry vyžaduje vývoj kvantitatívnych, neinvazívnych  

a in vivo analyticko-zobrazovacích metód alebo systémov, preferenčne s nízkymi 

detekčnými limitmi alebo koncentráciami. 

Metódy založené na značení rádioizotopmi sú niekoľko desaťročí vo významnej miere 

využívané v rastlinnej biológii, pričom zahŕňajú konvenčné čítacie systémy, akými sú 

Geiger-Müllerové počítače alebo scintilačné detektory (napr. NaI(Tl) scintilátory), ďalej 

autorádiografické prístupy za využitia napr. röntgenových filmov (HORNÍK a kol., 2007) 

alebo zobrazovacích platní (MAREŠOVÁ a kol., 2012). Aplikácia uvedených prístupov 

však predpokladá využitie deštruktívnych a invazívnych metód, kedy analyzovaná rastlina 

je eliminovaná z experimentu, fixovaná alebo vysušená pred samotnou realizáciou analýzy, 

bez možnosti pokračovania experimentu v prípade tej istej rastliny. 

Pozitrónové zobrazovacie metódy reprezentujú neinvazívne a veľmi perspektívne 

rádioanalytické prístupy využívajúce nekoincidenčné (SPECT systémy; angl. Single 

Photon Emission Computed Tomography) alebo koincidenčné (pozitrónová emisná 

tomografia – PET) gama detektory. Uvedené techniky, ktoré využívajú krátkožijúce 

rádioizotopy spolu s gama detekčnými systémami, umožňujú zobrazenie dynamiky 

transportu a distribúcie metabolitov alebo kovov v rámci transportných systémov na dlhé 

vzdialenosti (HUBEAU a STEPPE, 2015; CONVERSE a kol., 2013). Tým umožňujú 

získavať informácie dôležité pre pochopenie fyziologických odpovedí rastlín na zmeny 

prostredia v reálnom čase (KISER, 2008). 

Vo vedeckých databázach sa môžeme stretnúť síce s nie veľkým počtom prác (niekoľko 

desiatok), ktoré však jednoznačne poukazujú na možnosti využitia PET systémov 

a pozitrónových žiaričov pri štúdium príjmu, transportu a distribúcie samotných 

pozitrónových žiaričov alebo látok značených pomocou pozitrónových žiaričov v živých 
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neporušených rastlinách (JAHNKE a kol., 2009; UCHIDA a kol., 2004; KUME a kol., 

1997). 

Medzi hlavné výhody PET systémov patrí možnosť poskytnúť zobrazenie dynamiky 

pozitrónových žiaričov alebo molekúl značených pomocou pozitrónových žiaričov 

v reálnom čase a za in vivo podmienok a to bez nutnosti deštrukcie rastlín. Zároveň je 

možné získať 2D/3D záznamy a merania v absolútnych jednotkách rádioaktivity s vysokou 

presnosťou. Aplikácia komerčných PET systémov vo výskume rastlín však zahŕňa aj 

niekoľko analytických limitácií a obmedzení, ktoré závisia od fyzikálnych vlastností 

pozitrónových žiaričov, technických parametrov a možností PET systémov, ako aj 

od zostavenia experimentov. Prvá limitácia sa viaže na pozitrónové žiariče, a to v kontexte 

obmedzeného výberu žiaričov a ich dôb polpremeny, ktoré sú vo všeobecnosti veľmi 

krátke, preto sa vyžaduje blízkosť produkčného urýchľovača v rámci realizácie 

experimentov a analýz. Ďalším problémom je relatívne malá citlivosť a rozlíšenie 2D/3D 

záznamov, vo všeobecnosti 1 – 2 mm. Uvedená limitácia je omnoho významnejšia 

v prípade rastlinných pletív prirodzene reprezentujúcich tenké anatomické štruktúry. 

Tento fakt môže viesť k vytváraniu artefaktov v rekonštruovaných PET záznamoch a chýb 

v meranej rádioaktivite analyzovaných štruktúr, predovšetkým z dôvodu unikania 

pozitrónov z pletív pred ich anihiláciou. Tento fenomén je spájaný s limitáciami danými 

veľkosťou a hrúbkou analyzovaných rastlín alebo rastlinných častí, ako aj priemerom 

detekčnej sústavy. Taktiež usporiadanie a podmienky experimentov môžu významne 

vplývať na rýchlosť príjmu a translokácie látok v analyzovaných rastlinách alebo 

rastlinných orgánoch. Uvedené faktory môžu viesť k získaniu skreslených výsledkov 

týkajúcich sa distribúcie cieľových prvkov alebo molekúl značených s pozitrónovými 

žiaričmi v rastlinných pletivách. 

Aplikácia metód využívajúcich rádioaktívne značené látky v biológii rastlín zatiaľ nie je 

natoľko významná ako v nukleárnej medicíne. Intenzívne sa však pokračuje v rozvoji 

týchto metód pre štúdiu rastlín in vivo, pričom v danej oblasti sú dostupné už desiatky 

publikácií podporujúcich výskum fyziológie rastlín, pri ktorých sa najčastejšie používajú 

nasledovné pozitróny emitujúce žiariče: 11C (T1/2 = 20 min) (KARVE a kol., 2015; 

SUGITA a kol., 2013; DE SCHEPPER a kol., 2013), 15O (T1/2 = 2 min) (TANOI a kol., 

2005; TSUKAMOTO a kol., 2004), 13N (T1/2 = 10 min) (LIANG a kol., 2011; ISHII a kol., 

2009), 18F (T1/2 = 110 min) (CONVERSE a kol., 2013), 64Cu (T1/2 = 12,7 h) (WATANABE 

a kol., 2009), 107Cd (T1/2 = 6,5 h) (FUJIMAKI a kol., 2010), 52Fe (T1/2 = 500 min) 
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(TSUKAMOTO a kol., 2009). K najdôležitejším látkam značeným 11C a 18F patria: 

[11C]metionín (BUGHIO a kol., 2001), [11C]metyl jasmonát (THORPE a kol., 2007),  

2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukóza (FERRIERI a kol., 2012; HATTORI a kol., 2008). 

Napriek tomu, vo svete je iba niekoľko málo pracovísk, na ktorých sa študuje problematika 

aplikovateľnosti PET v rastlinnej biológii a výskume. Zároveň aplikácia PET vo výskume 

rastlín predstavuje pre vedeckú komunitu čoraz väčšiu výzvu, a to nielen z pohľadu 

širokých možností štúdia príjmu a distribúcie rôznych druhov látok značených 

pozitrónovými žiaričmi (pesticídy, aminokyseliny, látky metabolických dráh, sekundárne 

metabolity, xenobiotiká a iné) alebo kovov (makro- a mikroelementy, toxické kovy alebo 

rádionuklidy), ale aj možností detailného opisu a kvantifikácie dynamiky týchto procesov 

za in vivo podmienok. Pre vedeckú komunitu je teda otvorený mimoriadne široký priestor 

pre základný výskum procesov v metabolizme rastlín. 

V tejto časti habilitačnej práce sú sumarizované výsledky experimentov, ktoré boli 

realizované s cieľom posúdiť aplikačné a analytické možnosti pozitrónovej emisnej 

tomografie (PET) v podobe komerčného mikroPET systému primárne vyvinutého 

pre biologické objekty typu laboratórnych zvierat a 2-deoxy-2-fluór-D-glukózy značenej 

pomocou pozitrónového žiariča 18F (2-[18F]FDG) a rádioizotopu 65ZnCl2 (s minoritnou 

β+ premenou – 1,5 %) pri kvantifikácii distribúcie a opise in vivo dynamiky príjmu 

a transportu 2-[18F]FDG a Zn v pletivách vybraných druhov rastlín. Ako modelové objekty 

sa vybrali rastliny tabaku (Nicotiana tabacum L.) a reďkovky (Raphanus sativus L.), ale aj 

rastlinné pletivá v podobe listov a odrezkov konárov listnatých stromov čerešne (Prunus 

avium) a marhule (Prunus armeniaca). Rastliny tabaku reprezentujú štandardný, dobre 

preštudovaný rastlinný model na genetickej úrovni a veľmi často využívaný v biologicky 

orientovaných štúdiách. Rastliny reďkovky poslúžili ako rastlinný model, ktorý na rozdiel 

od rastlín tabaku môže byť charakterizovaný morfologicky komplexnejšou stavbou, a to 

pravým koreňom a hypokotylom (buľvou) ako zásobným orgánom s priemerom 

v centimetroch, a teda analyzovaným objektom v rámci limitov priestorového rozlíšenia 

komerčných PET systémov (min. 1 mm), a zároveň aj listami ako objektmi o hrúbke 

niekoľkých mikrometrov a významne pod uvedenými limitmi. 

Riešenie uvedeného cieľa predstavuje prakticky prvý príspevok v danej oblasti výskumu 

v podmienkach SR, pričom v rámci predkladanej práce sú riešené ciele a otázky, ktoré 

doposiaľ neboli riešené inými vedeckými kolektívmi z celosvetového hľadiska alebo iba 

v minimálnej miere. Realizácia uvedenej experimentálnej časti sa uskutočnila 
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v laboratórnych priestoroch oddelenia mikroPET spoločnosti BIONT a.s. v Bratislave, 

ktorej významný podiel aktivít predstavuje produkcia pozitrónového žiariča 18F pre výrobu 

rádiofarmaka 2-[18F]FDG (registrovaného pod označením biontFDG). Uvedená spolupráca 

vznikla na základe Zmluvy o spolupráci a Memoranda o spolupráci medzi Fakultou 

prírodných vied UCM v Trnave a spoločnosťou BIONT, a.s. uzavretou v roku 2011 

a 2013. 

V zmysle spomínanej limitácie týkajúcej sa rozlišovacej schopnosti PET systémov (1 – 

2 mm) a faktu, že rastlinné pletivá prirodzene reprezentujú tenké anatomické štruktúry 

(desiatky μm) sa v prvom kroku navrhli a pripravili dôkladne geometricky 

a rádiochemicky charakterizované štandardy (fantómy) imitujúce pletivá rastlín v zmysle 

exaktnej kvantifikácie príjmu a distribúcie 2-[18F]FDG v pletivách rastlín. V rámci PET 

analýzy boli okrem vizuálnych 3D PET záznamov získané aj kvantitatívne údaje 

vzťahujúce sa na jeden z analyzovaných fantómových diskov: odhadovaný objem (EV), 

objem pixelov (PV), celková hodnota odtieňu sivej (TGV), priemerná hodnota pomeru 

TGV/EV (mean TGV/EV), priemerná hodnota pomeru TGV/PV (mean TGV/PV), 

maximálna hodnota intenzít pixelov (Max PV), objemová rádioaktivita diskov meraná 

priamou gamaspektrometriou (VRa) a pomer medzi EV diskov a reálnym objemom (RV) 

diskov (EV/RV). S cieľom nájsť vzťahy medzi uvedenými údajmi dôležitými z pohľadu 

kvantifikácie PET zobrazenia objektu a parametrami definujúcimi samotné fantómové 

disky bola aplikovaná metóda viacrozmernej analýzy založená na analýze hlavných 

komponentov (angl. principal component analysis, PCA). Dôležitým poznatkom bola 

skutočnosť, že medzi hodnotami TGV a VRa sa potvrdil výrazne lineárny vzťah. 

Na základe tejto korelácie bola vynesená priamka lineárnej regresie medzi TGV a VRa, 

z ktorej sme získali rovnicu y = 0,6772*x s koeficientom determinácie R2 = 0,998. 

Aplikovateľnosť rovnice lineárnej regresie bola potvrdená nezávislou mikroPET analýzou 

čo sa týka priestorových parametrov totožnými fantómovými diskami, avšak s 1,2-násobne 

vyššou objemovou rádioaktivitou 2-[18F]FDG (pre detaily pozri Prílohu III-1). 

V prípade PET analýz platí, že získanie vizuálne hodnotiteľného obrazu býva vo väčšine 

prípadov na úkor kvality a exaktnosti uvedených kvantitatívnych parametrov. V tomto 

smere sa na úpravu kontrastu PET záznamov používajú tzv. metódy úpravy prahovej 

hodnoty (angl. thresholding-based methods; hodnota TH). Na základe získaných údajov sa 

zistilo, že pre získanie hodnôt THR, ktoré definujú fixnú hodnotu prahu pre dosiahnutie 

reálneho objemu daného fantómového disku je nevyhnutné zvyšovať hodnoty THR 
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so zvyšujúcou sa hodnotou VRa, čo potvrdila aj vynesená závislosť medzi THR vs. VRa, 

ktorá vykazovala lineárny priebeh (R2 = 0,995). Obr. 10 znázorňuje štyri TH vs. EV krivky 

platné pre jednotlivé fantómové disky a pomery maximálnej objemovej aktivity (VRamax) 

vyskytujúcej sa v jednom z analyzovaných fantómových diskov ku objemovej aktivite 

daného disku (VRa), a to konkrétne pre hodnoty VRamax/VRa = 1,0; 1,5; 2,2 alebo 3,3. 

Zistilo sa, že vynesená závislosť medzi hodnotami TH a EV fantómových diskov vykazuje 

exponenciálny trend. Aplikačný potenciál tejto metódy spočíva v možnosti získania RV 

cieľových častí rastlín (ako sú napr. žilnatina, plody, semená) (pozri Prílohu III-1). 

0 300 600 900 1200 1500 1800 2100

0

20

40

60

80

100

TH
 [%

]

EV [mm3]

 VRamax/VRa = 1,0
 VRamax/VRa = 1,5
 VRamax/VRa = 2,2
 VRamax/VRa = 3,3

123

14,6

21,3

33,7

46,7  

 

8066

6452

4839

3226

1613

0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
0

20

40

60

80

100

123

TH
 [%

]

EV [mm3]

TH1

 
Obr. 10: TH vs. EV krivky vyhodnotené pre jednotlivé fantómové disky a pre rôzne hodnoty 

pomerov VRamax/VRa. Krivky boli získané zvyšovaním hodnoty TH od hodnoty TH1 (zvýšenie TH 

hodnoty o 1 % = zníženie hodnôt intenzít pixelov o 1 % zo strany hodnôt Min PV) postupne po 5 % 

až po hodnotu prakticky 100 %. Reálny objem diskov bol 123 mm3. 

 

Pri mikroPET analýze zrezaných listov exponovaných stopkami v roztoku 2-[18F]FDG sa 

zistilo, že pre dosiahnutie vizuálne hodnotiteľného zobrazenia celkovej distribúcie  

2-[18F]FDG v pletivách listov tabaku nehral významnú úlohu čas expozície rastlín a ani čas 

akvizície primárnych údajov. Priama gamaspektrometria odhalila, že už po 30 s expozície 

listu sa merateľné množstvo rádioaktivity 18F vyskytovalo v špičke listovej čepele 

(pre detaily pozri Prílohu III-1). 



34 
 

Samostatné experimenty realizované exponovaním zrezaných listov v roztokoch  

2-[18F]FDG obsahujúcich 10-, 100- alebo 1000-násobne vyššie koncentrácie D-glukózy 

(cglu) v porovnaní s pôvodným roztokom 2-[18F]FDG ukázali, že so zvyšujúcou sa cglu 

došlo k významným zmenám v zobrazení distribúcie 2-[18F]FDG i v jej chemickom 

zastúpení v listovej čepeli (Obr. 11). 

Pri experimentoch s celými rastlinami tabaku exponovanými v roztoku 2-[18F]FDG 

cez koreňový systém sa pozorovala iba minimálna translokácia 18F rádioaktivity  

do nadzemných častí rastlín, čo poukazuje na úlohu koreňového systému ako selektívnej 

bariéry pohybu 2-[18F]FDG z koreňov do listov. V tomto prípade vplyv zvýšenia cglu 

v roztoku 2-[18F]FDG nemalo taký signifikantný efekt na zobrazenie distribúcie  

2-[18F]FDG, ako aj translokáciu 2-[18F]FDG z koreňového systému, ako selektívnej bariéry 

pohybu 2-[18F]FDG z koreňov do listov, ako v prípade zrezaných listov tabaku (pre detaily 

pozri Prílohu III-2). 

 
Obr. 11: Zobrazenie distribúcie 2-[18F]FDG pomocou mikroPET systému po 30 min expozícii 

listov tabaku (N. tabacum L.) ponorených stopkou do roztoku 2-[18F]FDG s cglu: 0,00762 mg/cm3 

(List A), 0,0762 mg/cm3 (List B), 0,762 mg/cm3 (List C a D) alebo 7,62 mg/cm3 (List E). 

Čas akvizície na jednu pozíciu lôžka reprezentoval 2 min. Hodnota TH bola znížená na 10 % 

z pohľadu maximálnych hodnôt intenzít pixelov (Max PV). 
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Obr. 12: Zobrazenie distribúcie 2-[18F]FDG v pletivách rastliny reďkovky (R. sativus L.) 

po 120 min expozícii rastliny koreňovým systémom v roztoku 2-[18F]FDG (A0 = 80 MBq, cglu = 

0,00762 mg/cm3) a analyzovanej pomocou mikroPET systému. Počet pozícií lôžka bol 12 a čas 

akvizície na jednu pozíciu lôžka predstavoval 2 min. (A) fotografia rastliny pred mikroPET 

analýzou; (A1) 3D PET obrázok celej rastliny; (A2) 3D PET obrázok zrezaných listov; (A3) 3D PET 

obrázok transverzálne rozdelenej buľvy na pláty a distribúcia rádioaktivity 18F. Hodnota TH bola 

znížená na 10 % (A1, A3) alebo 30 % (A2) z pohľadu maximálnych hodnôt intenzít pixelov 

(Max PV). 
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V prípade rastlín reďkovky, významne sa líšiacich predovšetkým z morfologického 

pohľadu od rastlín tabaku najmä vo väzbe na rozlišovaciu schopnosť mikroPET systémov, 

bolo možné v rámci hypokotylu (buľvy) hodnotiť úlohu vodivých pletív reprezentovaných 

xylémom a floémom pri transporte 2-[18F]FDG, resp. D-glukózy (Obr. 12). Experimenty 

so zvyšujúcou sa cglu v aplikovanom roztoku 2-[18F]FDG potvrdili závislosti týkajúce sa 

zmien v zobrazení distribúcie 2-[18F]FDG, ako aj jej translokácie do čepele listov obdobne 

pozorované v prípade zrezaných listov tabaku. Avšak, zvýšenie cglu v roztoku 2-[18F]FDG 

malo významnejší efekt na translokáciu 2-[18F]FDG do nadzemných častí rastlín reďkovky 

exponovaných cez koreňový systém v porovnaní s rastlinami tabaku (pozri Prílohu III-3). 

 
Obr. 13: Zobrazenie kinetiky príjmu a translokácie 2-[18F]FDG v rastline reďkovky (R. sativus L.) 

ponorenej koreňovým systémom do roztoku 2-[18F]FDG (A0 = 88 MBq; cglu = 7,62 mg/cm3) 

analyzovanej v pravidelných časových intervaloch (9 min) počas 71 min expozície rastliny 

a mikroPET analýzy. Hodnota TH bola znížená na 10 % z pohľadu maximálnych hodnôt intenzít 

pixelov (Max PV). Akvizícia primárnych údajov prebiehala 1 min na jednu pozíciu lôžka. 

Čas pri jednotlivých PET obrázkoch uvádza stred akvizície primárnych údajov pre danú mikroPET 

analýzu. 

 

Na základe vyššie uvedených poznatkov a analytických prístupov (uplatnenie špecifických 

fantómov) bola uskutočnená dynamická štúdia príjmu a transportu 2-[18F]FDG v liste 

tabaku exponovaného cez stopku a v rastline reďkovky exponovanej prostredníctvom 

koreňového systému za in vivo podmienok. Opis týchto procesov bol realizovaný 

prostredníctvom 3D PET obrázkov (Obr. 13), ako aj kvantifikáciou distribúcie 2-[18F]FDG 

v rámci vybraných regiónov záujmu (ROIs), a to z pohľadu akumulovanej rádioaktivity 18F 

(v Bq) i akumulovaného množstva D-glukózy (v μg) (Obr. 14) (pozri Prílohy III-1 a III-

3). 
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Obr. 14: Kinetika akumulácie 2-[18F]FDG vyjadrená ako rádioaktivita18F (v kBq) alebo množstvo 

D-glukózy (v μg) akumulované v pletivách rastliny reďkovky (R. sativus L.) definovaných dvoma 

regiónmi záujmu: ROI1 – buľva (■); ROI2 – listy (○). Čas na osi x reprezentuje priemerný čas 

akvizície údajov pre daný PET záznam. Uvedené údaje prešli korekciou na dobu polpremeny 18F. 

 

Aplikácia metód viacrozmernej analýzy (PCA, CA) umožnila zistiť podobnosti medzi 

študovanými objektmi predovšetkým z pohľadu procesov uplatňovaných pri príjme 

a transporte 2-[18F]FDG v pletivách rastlín, ako aj vzťahy medzi parametrami definujúcimi 

zostavenie alebo počiatočné podmienky experimentov a premennými získanými v rámci 

mikroPET analýzy alebo v rámci priameho merania rádioaktivity pomocou scintilačnej 

gamaspektrometrie alebo ionizačných komôr (Curiementor). 

Pri štúdiu javov známych ako „unikajúce pozitróny“ a definovaných anihiláciou 

uvoľnených pozitrónov pri rádioaktívnej premene daného žiariča mimo študovaného 

objektu, ktorý svojou hrúbkou prekračuje spodné limity rozlišovacej schopnosti PET 

systémov sa zistilo, že prekrytie listov po ich expozícii v roztoku 2-[18F]FDG pomocou 

materiálov typu parafilmu a hliníkových alebo medených fólií spôsobilo signifikantné 

zmeny v kvantitatívnych údajoch získaných v rámci mikroPET analýzy, ako aj 

v samotnom zobrazení distribúcie 2-[18F]FDG (pre detaily pozri Prílohu III-3). 

Zaujímavým zistením pri štúdiu aplikovateľnosti aj iných pozitrónových žiaričov ako 18F 

vo forme 2-[18F]FDG v PET analýze je možnosť využitia rádioizotopu 65Zn 

pri kvantifikácii in vivo dynamiky príjmu a distribúcie Zn v pletivách rastlín ako 

významného mikroelementu vo výžive rastlín. 65Zn vo svojej premenovej schéme vykazuje 
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minoritný podiel β+ premeny (1,5 %). Z uvedeného dôvodu jeho aplikácia v pozitrónovej 

emisnej tomografii v spojitosti s medicínsko-farmakologickými štúdiami nie je tak 

významná a v prípade rastlinných biologických objektov jeho uplatniteľnosť v PET 

doteraz nebola opísaná v podobe publikovanej vedeckej práce. Experimentálne sa zistilo, 

že rádioizotop 65Zn (T1/2 = 243,7 dňa) môže byť úspešne aplikovaný v PET pri vizualizácii 

a kvantifikácii príjmu a distribúcie Zn, a vzhľadom na relatívne dlhú dobu polpremeny 

prakticky počas celého životného cyklu rastliny (Obr. 15). Dosiahnutie tohto cieľa môže 

významným spôsobom rozšíriť analytické možnosti vedeckých tímov venujúcich sa 

riešeniu rastlinno-biologických problémov, problémov z oblasti poľnohospodárskej 

produkcie (napr. uplatnenie alternatívnych hnojív a procedúr hnojenia), ako aj z oblasti 

environmentálnych biotechnológií (vývoj a štúdium alternatívnych remediačných 

prístupov – napr. fytoremediačných techník). 

 
Obr. 15: A. Vizualizácia distribúcie 65Zn v liste čerešne (Prunus avium) ponoreného stopkou 

do roztoku 65ZnCl2 s koncentráciou ZnCl2 50 mg/dm3 a celkovou rádioaktivitou 65Zn 25 kBq. Čas 

expozície a akvizície údajov 4 000 min. B. Vizualizácia distribúcie 65Zn v odrezku konára marhule 

(Prunus armeniaca) ponoreného reznou plochou do roztoku 65ZnCl2 s koncentráciou ZnCl2 

50 mg/dm3 a celkovou rádioaktivitou 65Zn 34 kBq. Čas expozície a akvizície údajov 1 000 min. 

A 

B 
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4 ZÁVERY PRE PRAX A ĎALŠÍ ROZVOJ VEDNEJ 

DISCIPLÍNY 

Neustály rast celosvetovej populácie vytvára tlak na zvyšovanie produkčných aktivít 

prakticky vo všetkých oblastiach priemyslu, energetiky i v poľnohospodárskej produkcii. 

Toto zvyšovanie produkčných aktivít však v sebe nesie aj negatívne dopady, a to najmä 

na kvalitu životného prostredia. V tomto smere bude nevyhnutné trvalo realizovať štúdie 

a výskumné aktivity týkajúce sa nielen monitoringu kvality jednotlivých zložiek životného 

prostredia (pôda, voda, vzduch) vo väzbe na výskyt antropogénne uvoľňovaných 

kontaminantov (ťažké kovy, rádionuklidy, xenobiotiká a iné), ale aj z pohľadu zvyšovania 

efektivity a minimalizovania finančných nákladov konvenčných remediačných 

(dekontaminačných) technológií, ako aj vývoja a rozvoja alternatívnych remediačných 

metód. Taktiež netreba zabúdať na zvyšujúce sa nároky na trvalo udržateľnú a aktívnu 

poľnohospodársku produkciu (primárna produkcia, priemysel biopalív, pestovanie 

energetických plodín), ktorá bude vyžadovať najmä vývoj v oblasti aplikácie hnojív 

a pesticídnych prostriedkov. V uvedených typoch štúdií a výskumných aktivít bude hrať 

primárnu a nenahraditeľnú úlohu aj vývoj a rozvoj relevantných metód a prístupov 

analytickej chémie. 

Predkladaná habilitačná práca vypracovaná v podobe súboru publikovaných vedeckých 

prác doplneného komentárom si zobrala za cieľ priniesť výsledky a poznatky uplatniteľné 

pre ďalší rozvoj príslušnej vednej disciplíny, ako aj pre prax. Jej príspevok v tomto zmysle 

je orientovaný predovšetkým na rozvoj nukleárnej analytickej chémie, a to najmä v oblasti 

rádioindikátorových metód i aplikácie pozitrónových žiaričov za využitia techník 

pozitrónovej emisnej tomografie (PET). V práci sa tieto metódy a techniky rozvíjajú 

predovšetkým v kontexte riešenia environmentálnych otázok, týkajúcich sa analýzy 

a remediácie kontaminovaného alebo inak degradovaného životného prostredia (voda 

a pôda), ale čiastočne aj v oblasti rastlinnej produkcie a výskumu rastlín. 

Medzi najdôležitejšie výsledky a poznatky v tomto smere možno uviesť: 

– Na základe realizovaných rozsiahlych sérií experimentov a dosiahnutých výsledkov je 

možné tvrdiť, že popri nerádioanalytických metódach a prístupoch (FTIR, 

potenciometrická a SEM-EDX analýza, matematické vyhodnocovanie údajov 

a predikcia sorpčných parametrov za využitia nelineárnej regresnej analýzy, in silico 

predikčný modeling pomocou programov ProtoFit, Visual MINTEQ a MINEQL+) 
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aplikované rádioindikátorové metódy predstavujú vhodný a efektívny nástroj 

pre úspešnú detailnú charakterizáciu biomás rastlín (biomasa suchozemských 

a vodných machov a odpadová biomasa rastlín) ako alternatívnych sorbentov. 

Pre rozvoj analytickej chémie slúži však predovšetkým rozšírenie existujúcich metód 

a materiálov pre separáciu a odstraňavanie (rádio)toxických kovov z komplexných 

matríc kontaminovaných alebo odpadových vôd, ako aj pre kvantifikáciu a opis 

samotných prebiehajúcich sorpčných procesov za podmienok vsádzkových 

i prietokových systémov, a to v prípade jednozložkových, ale aj viaczložkových 

modelových roztokov kovov. Pri predikcii kvantitatívnych parametrov typu sorpčných 

kapacít jednotlivých pripravených (bio)sorbentov k daným študovaným kovom, 

afinitných a kinetických konštánt dôležitých z hľadiska relevantných aplikácií sa 

úspešne uplatnili metódy nelineárnej regresnej analýzy za využitia matematických 

modelov sorpčných izoteriem (pri vsádzkových systémoch), ako aj modelov 

aplikovaných v chromatografických separačných metódach (pri prietokových 

systémoch). 

– Za použitia rádioizotopov (β- a γ-žiaričov) kovov (137Cs, 60Co, 65Zn a/alebo 109Cd) 

a využitia metód priamej gamaspektrometrie a autorádiografie bolo možné 

po všetkých stránkach s vysokou efektivitou kvantifikovať a vizuálne opísať procesy 

príjmu a translokácie (rádio)toxických kovov a mikroelementov v pletivách rastlín 

s cieľom hodnotenia možnosti využitia vybraných druhov rastlín pri fytoremediácii 

kontaminovaných pôd a vôd, ako aj pri ovplyvňovaní účinnosti príjmu a translokácie 

týchto kovov v pletivách rastlín najmä v závislosti od ich chemickej špeciácie. 

V prípade kvantifikácie získaných autorádiografických záznamov sa zistili detekčné 

limity z pohľadu vizuálnej hodnotiteľnosti distribúcie študovaných rádionuklidov 

na úrovni 3 Bq/cm2 (pre 137Cs), 2 Bq/cm2 (pre 60Co) a 14 Bq/cm2 (pre 65Zn). Uvedené 

hodnoty vizuálne hodnotiteľných rádioaktivít korešpondovali s chemickými 

množstvami kovov na úrovni 10,5 pg Cs+/cm2, 7,2 pg Co2+/cm2 a 785 pg Zn2+/cm2 

dosiahnutými pri aplikácii komerčne dostupných etalónových roztokov 137CsCl, 
60CoCl2 a 65ZnCl2 a za použitia komerčných röntgenových filmov (doba expozície 

RTG filmov 40 dní). Rozlišovacia schopnosť získaných autorádiogramov sa 

pohybovala na úrovni 1 – 2 mm, pričom umožňovala dostatočnú vizualizáciu príjmu 

študovaných kovov a ich distribúciu v koreňoch, stonkách, listoch a v listovej 

žilnatine. 
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– Pozitrónová emisná tomografia (PET) v podobe komerčného mikroPET systému 

primárne vyvinutého pre biologické objekty typu laboratórnych zvierat a 2-deoxy-2-

fluór-D-glukóza (2-[18F]FDG) značená pomocou krátkožijúceho pozitrónového žiariča 
18F (T1/2 = 110 min) využívaná v medicínskej diagnostike ako rádiofarmakum (v SR 

pod označením biontFDG) boli úspešne aplikované pri kvantifikácii distribúcie a opise 

in vivo dynamiky príjmu a transportu 2-[18F]FDG v pletivách vybraných druhov 

rastlín. V tomto prípade sa teda dokázalo, že 2-[18F]FDG je možné využiť ako vhodný 

rádioindikátor pre štúdium pohybu D-glukózy ako končeného produktu fotosyntézy 

i iných fotoasimilátov produkovaných v pletivách rastlín. Významná pozornosť 

pri hodnotení aplikačných možností PET vo výskume rastlín najmä z pohľadu 

kvantifikačných možností sa venovala otázkam týkajúcim sa obmedzení vyplývajúcich 

z interferenčných javov daných komplexnosťou matrice rádioindikátora, resp. 

z principiálnych obmedzení aplikácie PET systémov u rastlín ako veľmi tenkých 

objektov. Navyše sa pri uplatňovaní tejto neinvazívnej analytickej metódy 

experimentálne potvrdila možnosť využitia rádioizotopu 65Zn pri kvantifikácii in vivo 

dynamiky príjmu a distribúcie Zn v pletivách rastlín ako významného mikroelementu 

vo výžive rastlín, a to aj napriek skutočnosti, že 65Zn vo svojej premenovej schéme 

vykazuje minoritný podiel β+ premeny (1,5 %). Na základe tohto výsledku, ktorý 

zatiaľ nebol opísaný alebo zaznamenaný v žiadnej z dostupných vedeckých databáz, je 

možné tvrdiť a predpokladať, že rádioizotop 65Zn (T1/2 = 243,7 dňa) môže byť úspešne 

aplikovaný v PET pri vizualizácii a kvantifikácii príjmu a distribúcie Zn. Vzhľadom 

na jeho relatívne dlhú dobu polpremeny je možné analyzovať príjem a distribúciu Zn 

v pletivách rastlín prakticky počas celého životného cyklu rastliny. Dosiahnutie tohto 

cieľa môže významným spôsobom rozšíriť analytické možnosti vedeckých tímov 

venujúcich sa riešeniu rastlinno-biologických problémov, problémov z oblasti 

poľnohospodárskej produkcie (napr. uplatnenie alternatívnych hnojív a procedúr 

hnojenia), ako aj z oblasti environmentálnych biotechnológií (vývoj a štúdium 

alternatívnych remediačných prístupov – napr. fytoremediačných techník). 
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