
Streszczenie 
 

Działalność człowieka w zakresie wydobycia i przetwórstwa rud metali 

ciężkich, niesie za sobą istotne negatywne skutki w postaci dewastacji 

środowiska naturalnego Metale ciężkie w sposób bezpośredni oddziaływają na 

roślinność i mogą negatywnie wpływać na wzrost i rozwój roślin, m.in. skutkiem 

stresu wywołanego metalami są wielokierunkowe zaburzenia metaboliczne 

prowadzące do ograniczenia fotosyntezy oraz zmniejszenia biomasy. Z drugiej 

strony wiele badań wskazuje, że ekspozycja roślin na stres pierwiastków 

toksycznych może indukować wtórny metabolizm czego skutkiem jest 

zwiększona akumulacja biologicznie aktywnych metabolitów. 

Celem prowadzonych prac doświadczalnych było uzyskanie odpowiedzi 

na pytanie, w jaki sposób zwiększona zawartość metali toksycznych w roślinie 

wpływa na produkcję wtórnych metabolitów należących do grupy polifenoli.  

Etapy badań obejmowały:  

1. określenie poziomu metali ciężkich tj kadm, ołów i cynk w roślinach 

modelowych: pokrzywie zwyczajnej (Urtica dioica L), dziurawcu 

zwyczajnym (Hypericum perforatum L.) oraz krwawniku pospolitym 

(Achillea millefolium L.) pozyskanych z różnych stanowisk – w tym z 

obszarów antropogenicznie zmienionych,  

2.  określenie profilu polifenoli w ekstraktach z badanych roślin,  

3. opracowanie metodyki chromatograficznej do rozdzielania związków 

polifenolowych w w/w roślinach,  

4. analizę ilościową dominujących składników z grupy polifenoli,  

5. określenie korelacji między zawartością metali toksycznych a ilością 

poszczególnych polifenoli. 

W pracach eksperymentalnych wykorzystano wysokosprawną 

chromatografię cieczową ze spektrometrią mas oraz detekcja 

spektrofotometryczna UV-Vis oraz atomową spektrometrię emisyjną ze 

wzbudzeniem w plazmie indukowanej (ICP-OES). 



Podsumowanie  

1) W próbkach roślin oznaczono poziom metali stanowiących typowe 

składniki gleb obszarów poeksploatacyjnych: Ag, Cd, Cr, Cu, Pb, Fe, Mn, 

Ni oraz Zn.  Zanotowano podwyższone stężenie wszystkich metali (z 

wyjątkiem Ni). Szczególnie wysokie zawartości Cd, Pb i Zn były 

oznaczone w roślinach pochodzących z obszaru Piekary Śląskie – 

„Brzozowice-Kamień” (BK).  

 

2) Wykonano analizę jakościową i ilościową metabolitów z grupy polifenoli. 

W zielu pokrzywy zidentyfikowano i oznaczono ilościowo kwasy:  

neochlorogenowy, chlorogenowy, kryptochlorogenowy, feruloilochinowy  

kawoilojabłkowy, p-kumaroilojabłkowy, feruilojabłkowy oraz 

flawonoidy: rutynę,  izokwercytrynę i 3-O-glukozyd kemferolu. W zielu 

dziurawca wykryto i wykonano analizę ilościową kwasów: 

neochlorogenowego i chlorogenowego, epikatechiny, flawonoidów: 

rutyny, hyperozydu, izokrercetyny, kwercytryny i kwercetyny, 

naftodiantronów: pseudohyperycyny i hyperycyny oraz hyperforyny 

(pochodna floroglucyny). W zielu krwawnika zidentyfikowano i 

oznaczono kwasy: neochlorogenowy, chlorogenowy, 

kryptochlorogenowy, feruilochinowy, p-kumaroilochinowy, 1,3- 

dikawoilochinowy, 3,5- dikawoilochinowy 4,5- dikawoilochinowy oraz 

flawonoidy: luteolinę i 7-glukozyd luteoliny oraz apigeninę i 7-glukozyd 

apigeniny.  

 

3) Analiza statystyczna wykazała duże zróżnicowanie w zawartości 

badanych metabolitów w zależności od miejsca zbioru surowca.  

a) w przypadku pokrzywy w większości próbek pochodzących z miejsc o 

dużym stopniu zanieczyszczenia metalami ciężkimi zawartości 

kwasów fenolowych i flawonoidów były znacznie podwyższone w 

stosunku do próbek referencyjnych. Jedynie stężenie kwasu 

feruloilochinowego nie różniło się istotnie pomiędzy badanymi 



obiektami, natomiast akumulacja kwasu feruloilojabłkowego była 

najwyższa w roślinach zebranych z obszaru niezanieczyszczonego 

metalami ciężkimi.  

b) w dziurawcu pospolitym akumulacja większości badanych polifenoli a 

także hyperforyny, hiperycyny oraz pseudohiperycyny również była 

podwyższona w roślinach zebranych z terenów poddanych 

antropopresji. Nie zaobserwowano różnic jedynie dla kwasu 

chlorogenowego, w przypadku  kwercetyny i izokwercetyny 

obserwowano nawet spadek ilości obu związków.  

c) podobnie w zielu krwawnika w większości próbek z terenów 

zanieczyszczonych zawartość kwasów fenolowych była znacznie 

podwyższona; jedynie dla pojedynczych próbek nie zanotowano 

istotnie statystycznych różnic w porównaniu do próbek 

referencyjnych. Biorąc pod uwagę sumę kwasów chlorogenowych i 

dikawoilochinowych, największą stymulację ich produkcji zanotowano 

w przypadku roślin z obszaru Piekary Śląskie – Dołki (DII i DIII). 

Zaobserwowano również wzrost stężenia 7-glukozydu luteoliny we 

wszystkich próbkach z terenów zanieczyszczonych, natomiast w 

przypadku 7-glukozydu apigeniny znacznie podwyższona zawartością 

charakteryzowały się próbki DI. 

 

4. Obliczone współczynniki korelacji liniowej Pearsona wskazują na 

występowanie istotnych zależności pomiędzy akumulacją metali 

ciężkich a zawartością wybranych metabolitów wtórnych w badanych 

roślinach. 

 

 

 

 

 

 

 


