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• Ugotoviti vpliv bakterije Klebsiella oxytoca na privzem težkih kovin, predvsem cinka in
svinca, pri sončnici (Helianthus annuus).

• Kalitev sončnice in spremljanje rasti korenin ter poganjkov v treh serijah (kontrola

(K), živa bakterija (ŽB), avtoklavirana bakterija (AB)), primerjava sveže in suhe mase
poganjkov in korenin, analiza koncentracije kovin v koreninah in poganjkih, merjenje
vsebnosti fotosinteznih pigmentov poganjkov, merjenje transpiracije, merjenje
učinkovitosti fotosistema II. Statistična obdelava v R studiu, z enosmerno analizo
variance (ANOVA), post-hoc s Tukyevim testom ter obdelava podatkov iz rentgenske
fluorescenčne spektroskopije s programom Microsoft Office Excel z dodatkom XL
Toolbox z metodo Dunnetovega testa.

• Vidne so nekroze listov pri vseh testiranih serijah, pri seriji z dodatkom živih bakterij
opazimo povišane koncentracije izmerjenih elementov (osredotočili smo se na
koncentracijo cinka in svinca), v seriji ŽB sta opazni zmanjšana transpiracija in dejanska
fotosintezna učinkovitost fotosistema II. Statističnih razlik pri vsebnosti fotosinteznih
barvil nismo opazili.

• Prisotnost bakterije Klebsiella oxytoca poveča privzem snovi v rastlino, kar je v našem
primeru predvsem negativno vplivalo na nekatere merljive fiziološke parametre. Za
zanesljivejše zaključke bi morali izvesti več ponovitev.

Ključne besede: Klebsiella oxytoca, svinec, cink, akumulacija, fitoremediacija

Collectanea Studentium Physiologiae Plantarum 2020. Vol. 11, Št. 1
10

Uvod

Metode in materiali

Ena izmed večjih posledic antropogenega pritiska na okolje je
kopičenje težkih kovin, kot sta svinec (Pb) in cink (Zn) v različnih
plasteh prsti in v vodi. Kontaminacija s težkimi kovinami
predstavlja veliko nevarnost za ekosisteme, kmetijstvo in
zdravje ljudi in živali (Kong in Glick, 2017).
Za odstranjevanje težkih kovin iz okolja lahko uporabimo
pristop imenovan fitoremediacija, ki za namene razstrupljanja
uporablja rastline in z njimi povezane mikrobe (Kong in
Glick, 2017). Učinkovitost fitoakumulacije je odvisna od
sposobnosti rastline, da privzame visoke koncentracije kovin
in da proizvede čim več biomase. Na žalost pa lahko, čeprav
je veliko kovinskih elementov esencialnih za rastline, povečan
privzem negativno vpliva na rast in razvoj rastlin (Burd in sod.,
2000). Vzrok za strupenost kovinskih elementov v sledeh pri
visokih koncentracijah je oksidativni stres, ki je posledica
tvorbe prostih radikalov in motenje pigmentnih ter encimskih
funkcij (Ghosh in Singh, 2005). Splošni simptomi, ki jih povzroči
strupenost cinka so manjši, nekrotični listi, takšni so predvsem
mlajši listi. Glavna korenina je manjša kot običajno, manj je
tudi stranskih korenin, vse korenine pa so na splošno bolj
rumenkaste barve (Reichman, 2002). Prevelika koncentracija
svinca v rastlinah pa se opazi kot zmanjšanje rasti, ovenelost
starejših listov, kratke, rjave korenine in temno zeleni listi
(Sharma in Dubey, 2005).
Ena izmed možnosti, da zmanjšamo strupenost kovin za
rastline, je inokulacija korenin z bakterijami, ki promovirajo
rast rastlin (Li, 2007). V prsti lahko najdemo veliko število
različnih mikroorganizmov, ki skupaj s koreninskim delom
rastline tvorijo rizosfero. V takšnih specifičnih združbah
rastlina preskrbuje bakterijo z virom ogljika in drugimi hranili,
v zameno pa bakterije spodbujajo rast rastlin (Burd in sod.,
2000). Rizobakterije, ki promovirajo rast rastlin, so lahko
prostoživeče in jih najdemo v bližini ali celo v samih koreninah.
Med bakterije, ki kolonizirajo površino korenine in se po vsem
svetu uporabljajo z namenom povečanja rastlinske biomase,
spadajo tudi bakterije iz rodu Klebsiella (Kennedy in sod.,
2004). Mehanizmi, ki jih bakterije uporabljajo za promocijo
rasti rastlin, vključujejo fiksacijo dušika, sintezo sideroforov
in s tem privzem železa v rastlino, proizvodnjo fitohormonov,
kot so avksini in citokini ter raztapljanje mineralov. Poleg tega
pa lahko znižajo nivo etilena v rastlinah, ki nastane ob stresu
in s tem omogočijo razvoj daljših korenin (Burd in sod., 2000).
Rizobakterije lahko tudi neposredno vplivajo na mobilnost in
biodstopnost kovin tako, da sproščajo kelatorje, spremenijo
njihove kemijske lastnosti, kot so pH in redoks stanje (AbouShanab in sod., 2003).
Namen naše raziskave je bil ugotoviti kakšen vpliv ima
bakterija Klebsiella oxytoca na rast in razvoj sončnic
(Helianthus annuus), ki rastejo na onesnaženi prsti. Sončnice
so bile vzgojene na prsti, ki je mešanica klasičnega vrtnega
substrata in prsti, pridobljene v Mežiški dolini. Tam je,
zaradi dolgoletnega rudarjenja in predelovanja svinca, prst
zelo onesnažena s svincem, prav tako pa tam najdemo tudi
povišane vsebnosti cinka in kadmija. Predpostavili smo
hipotezo, da bo rastlina privzela višje koncentracije različnih
mineralov in s tem tudi težkih kovin. Ker pa rizobakterije
promovirajo rast rastlin z različnimi mehanizmi, tudi z
detoksifikacijo kovin, akumulacija težkih kovin ne bo imela
bistvenega negativnega učinka na rastline.

Uporabili smo semena navadne sončnice (Helianthus annuus),
ki smo jih posadili v lončke z zemljo onesnaženo s svincem,
cinkom in kadmijem, pridobljeno iz Mežiške doline. Sadike smo
5 tednov gojili v rastni komori s stalnimi pogoji: temperatura:
21°C, zračna vlaga: 45%, fotoperioda: 16h svetlobe, 8h teme.
Kalili smo 3 serije (serije: kontrola, dodane žive bakterije,
dodane avtoklavirane bakterije), 5 lončkov za vsako serijo,
v vsakem lončku po 5 semen. Po 14 dnevih smo število
poganjkov zreducirali na 10 na serijo, torej dva poganjka na
lonček. Pred sajenjem smo vzorčili prst za analizo vsebnosti
težkih kovin. Pripravek z avtoklavirano bakterijo nam je
predstavljal kontrolo, da preverimo vpliv bakterij na rast rastlin
in ne snovi v mediju v katerem so bakterije rasle.
Vse tri serije smo zalivali enkrat tedensko s 100 mL vode oz. z
enakim volumnom 100x redčenega živega ali avtoklaviranega
bakterijskega inokuluma (Klebsiella oxytoca) ter po potrebi še z
vodovodno vodo.
Iz zemlje in obravnavanih rastlin smo pripravili tablete, ki smo
jih potrebovali za določanje koncentracije kovin. Za vsako serijo
smo izmerili vsebnosti svinca in cinka v poganjkih in koreninah
rastlin. Vsebnosti kadmija nismo določali. Analizo vsebnosti
izbranih kovin smo izvedli z metodo rentgenske fluorescenčne
spektroskopije (Peduzo T02, IJS). Izmerili in primerjali smo
transpiracijo, učinkovitost fotosistema II, vsebnost pigmentov
(klorofil A, klorofil B, karotenoidi) ter sveže in suhe mase
korenin in poganjkov. Pridobljene podatke smo obdelali v
R studiu, statistične razlike med skupinami smo določili z
enosmerno analizo variance (ANOVA), post-hoc pa s Tukyevim
testom. Podatke iz rentgenske fluorescenčne spektroskopije
smo obdelali v programu Microsoft Office Excel z dodatkom XL
Toolbox z metodo Dunnetovega testa.

Slika 1: Nekroze listov pri kontrolni skupini.
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dostopnost mineralnih hranil in pospešuje njihov privzem v
Pred začetkom opravljanja meritev smo rastline vizualno
rastline. Tako naj bi bakterije, ki promovirajo rast in razvoj
ocenili. Večina listov je bilo vidno nekrotičnih. Med samimi
rastlin, z različnim mehanizmi pomagale rastlini, da je njena
skupinami ni bilo vidnih razlik, veliko nekroze je bilo prisotne
rast čim bolj optimalna, kljub visoki akumulaciji težkih kovin v
tako pri skupini inokulirani z živimi bakterijami, kot tudi pri
tkivih. Na grafu (Slika 2) lahko vidimo, da bakterije Klebsiella
skupini inokulirani z avtoklaviranimi bakterijami in kontroli.
oxytoca res spodbudijo privzem številnih mineralov (Mn, Fe,
Sklepamo lahko da je za nekrozo kriva akumulacija Pb in
Ca, P). Hkrati pa lahko pri skupini ŽB (žive bakterije) opazimo,
Zn, saj je bila zemlja močno onesnažena s temi kovinami.
da je prišlo tudi do povišanja koncentracije težkih kovin, kot sta
Koncentracija cinka je znašala 495 µg/g, svinca pa 3302
Pb in Zn v primerjavi s skupino AB (avtoklavirane bakterije) in
µg/g. Prisotnost težkih kovin v rastlinskih tkivih moti številne
kontrolo. Višje koncentracije pri skupini ŽB lahko opazimo tako
fiziološke procese (Burd in sod., 2000) (Slika 1). Zaostala rast,
v koreninah, kot tudi v poganjkih. Različni mehanizmi, ki jih
kloroze in nekroze so vidni simptomi hude fitotoksičnosti
uporabljajo bakterije, so namreč vpleteni v izboljšanje stopnje
kovin. Zn in Pb vplivata na celično delitev in rast, saj sta
akumulacije težkih kovin v rastlinah, saj izboljšajo njihovo
induktorja oksidativnih poškodb. Povišano prisotnost ROS
mobilnost in privzem (Senevirante in sod., 2017). Ugotovitve
lahko opazimo kot razbarvanje, deformacijo in zvijanje listov
naših poskusov se tako skladajo z našo hipotezo, da bodo
(Nagajyoti in sod., 2010; Senevirante in sod., 2017).
bakterije promovirale privzem mineralov in hkrati tudi težkih

Slika 1: Povprečja parametrov mikorize v navadni ajdi sorte Darja s pripadajočimi standardnimi napakami na različnih lokacijah.
Lokacije z enako črko med seboj niso statistično značilno različne a) F %= Frekvenca delov korenin z glivo, b) MS%=gostota
mikrosklerocijev v koreninskem sistemu, c) M%= intenziteta mikorize, d) S%=gostota svitkov v koreninskem sistemu.

Slika 2: Primerjava izmerjenih parametrov med proučevanimi skupinami (ŽB- živa bakterija, AB- avtoklavirana bakterija, Kkontrola) v poganjkih (pog) in koreninah (kor).
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Slika 3: Primerjava transpiracije med skupinami.

kovin.
Zaradi prevelikih koncentracij težkih kovin (Zn, Pb) je prišlo
do negativnega vpliva na nekatere fiziološke parametre.
To se ne sklada z drugim delom naše hipoteze, kjer smo
predvidevali, da bakterije z različnimi procesi tudi razstrupljajo
težke kovine, spodbujajo rast in razvoj rastlin in posledično
akumulacija kovin ne bo imela negativnih učinkov na
procese v rastlini. Primarni toksični mehanizmi težkih kovin
spremenijo katalitično funkcijo encimov in poškodujejo celične
membrane. Te spremembe povzročijo številne sekundarne
učinke, kot so inhibicija fotosinteze, zmanjšan privzem hranil,
hormonsko neravnovesje in vodni stres (Kastori in sod.,
1992). Statistično značilne razlike opazimo pri transpiraciji
(Slika 3) in dejanski učinkovitosti fotosistema II (FSII) (Slika 4).
Tudi pri teh parametrih najbolj statistično odstopa skupina
ŽB. Interakcija ionov težkih kovin s fotosinteznimi encimi in
membranami kloroplastov vpliva na zmanjšanje fotosintezne
aktivnosti. Težke kovine vplivajo tako na fotokemične kot
nefotokemične reakcije. Neposredno vplivajo na redukcijo
NADP in fotofosforilacijo, posredno pa na sintezo klorofila
in na spremembe v razmerju med Chl A in Chl B. Slednjega
ne moremo potrditi, saj pri nobeni skupini nismo zaznali
statistično značilnih razlik pri vsebnosti klorofilov. Kovinska
indukcija oksidativnih poškodb vpliva tudi na proteine in lipide,
ki so neposredno vpleteni v elektronskem toku pri fotosintezi
(Aggarwal in sod., 2011). Nalaganje težkih kovin v listih
(predvsem svinca) negativno vpliva na normalno delovanje
listnih rež. Poleg dejanske učinkovitosti FSII smo pri skupini ŽB
opazili tudi zmanjšano transpiracijo. Vpliv kovin na odpiranje
listnih rež bi lahko bila posledica sprememb v pretoku kalijevih
ionov preko membrane ali pa posledica inhibicije energijskega
sistema (Kastori in sod., 1992).
Med kontrolno skupino in AB nismo pričakovali statistično
značilnih razlik, a jih vseeno lahko opazimo pri nekaterih
fizioloških faktorjih. Do tega je verjetno prišlo zaradi dejstva,
da so rastline z avtoklaviranimi bakterijami (AB) dobile
več hranilnih snovi, kot pa rastline iz kontrolne skupine. Te
hranilne snovi so prišle iz gojišča bakterij in bakterij samih.
Pri skupini AB zaznamo največjo vsebnost klorofilov (Slika
2). Temu sovpada tudi graf (Slika 4), saj je pri tej skupini moč
pri meritvah na svetlobi opaziti rahlo povišano dejansko
učinkovitost FSII. Torej so rastline iz skupine AB zaradi dodatnih

Slika 4: Primerjava dejanske fotosintezne učinkovitosti FSII
med skupinami.
hranil iz bakterijskih gojišč lahko bolje opravljale fotosintezo.
Pridobljeni rezultati nakazujejo tudi na veliko variabilnost med
samimi rastlinami. Ta je največja pri skupini ŽB (Slika 3 in Slika
4). To je bilo tudi pričakovano, saj smo na živ sistem (sončnice)
vplivali z drugim živim sistemom (bakterije), kar povzroči bolj
variabilen odgovor.
Bakterije sicer lahko delujejo kot bioremediatorji, a teh
značilnosti pri našem poskusu nismo zaznali. To dejstvo
odstopa od naše hipoteze. Za svinec je dokazano, da je lahko
strupen za mikroorganizme tudi pri zelo nizkih koncentracijah.
Svinec ima negativne učinke na mikrobno respiracijo. Večina
encimov, ki so udeleženih pri denitrifikaciji, je lociranih v
periplazemskem prostoru, blizu celične površine, kar še
poveča njihovo občutljivost. Bakterije se lahko prilagodijo na
visoke koncentracije kovin, tako da uporabijo odporne nitrat
reduktaze (Sobolev in Begonia, 2008). Obstaja verjetnost, da
je Klebsiella oxytoca skozi generacije kultivacije v umetnih
pogojih, izgubila toleranco na težke kovine, zaradi česar je
odmrla in tako ni pripomogla k izboljšani rasti rastlin Tako je na
začetni stopnji še omogočala večji privzem mineralnih hranil in
težkih kovin, kasneje pa odmrla, zaradi česar s svojimi procesi
ni mogla kompenzirati negativnih učinkov akumuliranih težkih
kovin.
Še en razlog za odstopanje od naše hipoteze lahko tiči tudi
v tem, da bakterija (Klebsiella oxytoca) in sončnica nista
kompatibilni v teh razmerah. Prišlo je do hiperakumulacije
težkih kovin, bakterija pa ni zagotovila dovolj dobre obrambe,
da bi to hiperakumulacijo kompenzirala. Sama rastlina tudi
nima nobenih posebnih mehanizmov na celičnem nivoju,
ki bi ji omogočili toleranco na težke kovine. Mogoče bi ta
vrsta bakterije sončnicam pomagala pri rasti v kakšnih drugih
stresnih pogojih, kot sta npr. slanost ali suša; a v našem
primeru onesnažene zemlje s težkimi kovinami, do tega ni
prišlo.

Zaključki
Kljub precejšnji onesnaženosti prsti s težkimi kovinami, so
rastline vseeno uspevale. Ena izmed bakterij, ki pomagajo
rastlinam pri privzemu kovin, je bakterija Klebsiella oxytoca.
Olajšan privzem je v našem primeru imel predvsem negativne
vplive na merljive fiziološke parametre, kot so transpiracija in
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dejanska učinkovitost fotosistema II. Opazili smo manjše razlike
med posameznimi skupinami, a bi za gotovost o uspešnosti
poskusa le-tega verjetno morali večkrat ponoviti. Zaskrbljujoče
pa je dejstvo, da je prst iz Mežiške doline res tako onesnažena,
saj so rastline v vseh skupinah že navzven pokazale vplive
onesnaženosti s težkimi kovinami. Menimo, da bi se v bodoče
morali bolj osredotočiti na ta problem in poiskati možne
rešitve.
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