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Abstrakt 

 
Výbušniny jsou toxické látky, často velice odolné k degradaci, které 

kontaminují velké půdní plochy a podzemní vody. Remediace těchto xenobiotik je 

obtížným a obrovským logistickým úkolem. Fytoremediace je technikou nabízející 

alternativu nízkonákladovou a pro životní prostředí příznivou ve srovnání k současným 

remediačním technikám. Nicméně překážkou tohoto přístupu je nízká metabolická 

aktivita rostlin vůči těmto xenobiotikům a jejich fytotoxicita. Účinky výbušin RDX 

(hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin) a HMX (oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-

tetrazocin) při expozici rostlinám byly zkoumány v hydroponických systémech 

slunečnice roční (Heliantus annuus L.) a konopí setého (Cannabis sativa L.) 

kultivovaných v průměru více než 10 dnů. Aplikované koncentrace byly 10mg/l a 

50mg/l RDX, resp. HMX u slunečnice; 25mg/l a 50mg/l RDX, 5mg/l a 50mg/l HMX u 

konopí. Ekotoxicita byla charakterizována s využitím testu inhibice elongace primárního 

kořene hořčice a konopí. Rostlinné extrakty byly analyzovány na HPLC. Tato studie 

ukázala, že RDX a HMX byly akumulovány oběma rostlinnými druhy. Akumulace 

nitraminů byla pozorována více v kořenech než v nadzemních částech, s výjimkou 

experimentu RDX u konopí, kde docházelo k výrazné translokaci do nadzemních částí 

rostlin. V této studii nebyly detekovány žádné metabolity RDX a HMX.  
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Abstract 

 

Explosives are toxic, recalcitrant to degradation and contaminate large areas of 

land and ground water. Remediation of these xenobiotics is difficult and an enormous 

logistical task. Phytoremediation is a technique that offers an environment friendly, low-

cost alternative to current remediation techniques. However this approach is hindered by 

the low metabolic abilities of plants towards these xenobiotic compounds and the 

phytotoxicity of these compounds. The fate of the explosives RDX (hexahydro-1,3,5-

trinitro-1,3,5-triazine) and HMX (octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine) on 

exposure to plant was investigated in hydroponic system of sunflower (Heliantus annuus 

L.) and hemp (Cannabis sativa L.) approximately for more than 10 days. Exposure 

levels were: 10mg/l and 50mg/l RDX, respectively HMX for sunflower; 25mg/l and 

50mg/l RDX , 5mg/l and 50mg/l HMX for hemp. Their ecotoxicites were characterized 

by the test based on the inhibition of elongation of primary roots 3days-old mustard and 

hemp seedlings. Extracts of plants were analyzed by HPLC (liquid chromatography). 

These study showed that RDX and HMX was taken up by both plant species. The 

accumulation of these nitramines was observed more in the roots than in the aerial parts 

of the plants, except for RDX in hemp, where the translocation to the aerial parts was 

detected. No metabolites of RDX and HMX were identified in this study. 
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1. Úvod 
 

 

Počet znečišťujících chemických látek, které byly detekovány v životním 

prostředí, stoupá. Polutanty produkované průmyslem či toxické látky uvolněné do 

prostředí při zemědělské činnosti jsou zátěží pro ekosystémy. Mohou být potenciálně 

nebezpečné i člověku, pokud se k němu dostanou přes potravní řetězec. Mezi tyto 

kontaminanty se řadí i mnoho výbušnin, které jsou používány desítky let hlavně pro 

armádní účely, při těžbě a stavebnictví.  

Cizorodé látky, které organismus nemůže využít jako zdroj energie ani jako 

prekurzory pro výstavbu vlastních biomolekul nazýváme xenobiotika. V průběhu 

evoluce si organismy vytvořily obranné mechanismy proti xenobiotikům, aby nedošlo 

k narušení vnitřního prostředí buňky. Těchto mechanismů je možno využít při 

odstraňování xenobiotik ze životního prostředí.  

V minulosti byly navrženy specifické technologie, které by měly takovéto látky 

ze životního prostředí odstraňovat. Klasické fyzikálně – chemické metody jsou většinou 

ekonomicky nákladné. Snahou je proto využívat postupy nejen levnější, ale pro životní 

prostředí i přirozenější a šetrnější, jako jsou biologické dekontaminace pomocí 

mikroorganismů a rostlin. Pro využití rostlin k odstranění, zneškodnění nebo zadržení 

kontaminantů životního prostředí se užívá pojem fytoremediace. 
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2. Teoretická část 

 

2.1 Fytoremediace 
 

 

Fytoremediace je definována jako užití rostlin při odstraňování polutantů 

životního prostředí či jejich detoxikace na neškodné látky. Je charakterizována 

ekologicky příznivým přístupem pro dekontaminaci především půd a vod (Anderson a 

kol., 1994; Cunningham a kol., 1993; Suresh a Ravishankar, 2004).  

Fytoremediace se skládá ze dvou složek, první tvoří mikroorganismy 

kolonizující kořeny, druhou rostliny samotné. Různé sloučeniny, např. organické látky, 

pesticidy a těžké kovy, jsou znečišťujícími látkami, které mohou být efektivně 

remediovány rostlinami. Celé rostlinné druhy, rostlinné buněčné kultury, hydroponické 

kultury, „hairy roots“, řasy, atd. byly studovány pro jejich schopnost degradace mnoha 

polutantů. Vykazují různé enzymatické aktivity týkající se degradace xenobiotik, např. 

dehalogenace, denitrifikace vedoucí k rozkladu složených sloučenin na jednoduché a 

netoxické produkty. Několik společností celosvětově zkoumá možnosti využití 

transgenních rostlin k náhradě nákladných fyzikálních či chemických remediačních 

technik (Suresh a Ravishankar, 2004). 

Činnost rostlin při fytoremediaci mimo jiné spočívá v umožnění příznivých 

podmínek pro mikrobiální degradaci, specificky díky kolonizaci kořenové soustavy 

rostlin, nebo kořenová soustava sama o sobě poskytuje jednoduchý a nenákladný způsob 

vstupu kontaminujících látek existujících v podpovrchových půdách, vodách (Macek a 

kol., 2000). 

Paterson a kol. (1990) zhodnotil procesy adsorpce a translokace organických 

látek v rostlinách se specifickým odkazem na organické sloučeniny. Mezi faktory 

ovlivňující adsorpci a distribuci chemických látek v rostlinách patří 1) fyzikálně – 

chemické vlastnosti sledované látky, např. rozpustnost ve vodě, tlak vodní páry, 

molekulová hmotnost, rozdělovací koeficient oktanol/voda; 2) teplota; 3) organická 

hmota a obsah vody v půdě; 4) vlastnosti rostlin jako typ kořenového systému, habitus, 

tvar listů a rychlost transpirace, chemické vlastnosti, lipidový obsah atd.. 

Po absorpci kořeny chemické sloučeniny migrují xylemem kořenu a případně 

dosahují do listů. Reaktivní látky mohou být degradovány na této cestě, některé mohou 
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být vázány v membráně kořenů. Látky rozptýlené nebo deponované v listech mohou 

difundovat z rostlin přes pokožku a průduchy. Rozsah absorpce závisí také na stáří listu, 

tloušťce pokožky a koncentraci chemické látky, která může ovlivňovat respirační systém 

a mechanismy fotosyntézy (Kirkwood, 1994). 

Aplikace rostlin v kontaminovaných oblastech má řadu výhod a nevýhod, viz 

Tab. 1. 

 

Tab. 1. Výhody a nevýhody využití rostlin pro fytoremediaci 

Výhody  Nevýhody  

    

● dochází až k mineralizaci organických 

sloučenin ● je výrazně pomalejší než běžné fyzikálně-

chemické metody 
● je vhodná pro různé typy kontaminantů 

● nízké náklady ● je možné negativní ovlivnění průběhu 

dekontaminace změnou životních podmínek 

(kyslík, voda, živiny) ● energie je získávány ze slunečního záření 

● minimálně poškozuje okolí ● je možný vliv dalších faktorů, např. 

struktury půdního profilu, pH, koncentrace 

solí a polutantů, přítomnost dalších toxinů ● estetický přínos 

● je dobře přijímána veřejností 
● u biologických metod nedochází ke 100% 

odstranění polutantů 

● fytoremediačni postupy jsou zpravidla 

mnohem levnější než jiné postupy  ● lze použít jen při nízkých koncentracích 

polutantů 
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2.1.1 Metody aplikace 

 

 

2.1.1.1 In situ fytoremediace 

 

Vyžaduje umístění živých rostlin v kontaminovaných povrchových vodách, 

půdách či sedimentech, nebo v půdách, sedimentech, které jsou v kontaktu se 

znečištěnými podzemními vodami pro účely remediace. Při využití této metody 

kontaminovaný materiál není před fytoremediací přemístěn. Pokud rostlinné 

mechanismy zahrnují pouze adsorpci a akumulaci, na rozdíl od transformace 

znečisťujících látek, rostliny se sklízejí a odstraňují z místa po proběhnuté fytoremediaci 

z důvodu likvidace nebo obnovy nečistot. Požadavkem k provedení in-situ metody je 

fyzický přístup kořenů ke kontaminantům. Tento přístup je všeobecně nejméně finančně 

nákladnou fytoremediační strategií.  

 

 

2.1.1.2 In vivo fytoremediace s přemístěním kontaminantů 

 

Pro místa, kde znečišťující látky nejsou přístupné rostlinám, tj. látky uložené 

hluboko v půdě, může být využita alternativní metoda fytoremediace. Nečistoty jsou 

extrahovány využitím mechanických způsobů. Následně dochází k přesunu na místo 

dočasné remediace, kde mohou být vystaveny rostlinám vybraným pro optimální 

fytoremediaci. Po tomto procesu přečištěná voda či půda se může navrátit na původní 

umístění a rostliny se mohou sklidit k likvidaci je-li nutné. Tento přístup je obvykle 

finančně nákladnější než metoda remediace in situ. 

 

 

2.1.1.3 In vitro fytoremediace 

 

V předchozích případech byly používány živé, celé rostlinné druhy. Metoda in 

vitro probíhá díky složkám živých rostlin, např. extrahovaným enzymům. V teoretické 

rovině by metoda mohla být užita jako remediace in situ za určitých okolností, např. při 

aplikaci rostlinných extraktů do znečištěných vodních nádrží či mokřin, nebo díky užití 
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porózních bariér impregnovaných enzymy v kontaminovaných spodních vodách. Tento 

způsob by  bylo možno aplikovat na kontaminované materiály přemístěné na dočasná 

místa remediace popsaná výše. Teoreticky remediace in vitro by byla finančně 

nejnákladnější metodou, kvůli nákladům na přípravu/extrakci rostlinných enzymů. 

Důležitým faktorem je čas, po který enzymy zůstávají aktivní k rozkladu polutantů.  



 13 

2.1.2 Mechanismy fytoremediace 

 

 

Existuje množství mechanismů, které rostliny upotřebí při remediaci 

znečištěných míst. Mezi faktory ovlivňující adsorpci a distribuci chemických látek 

v živém rostlinném organismu patří: 1) fyzikální a chemické vlastnosti sloučenin (např. 

rozpustnost ve vodě, tlak vodní páry, molekulovou hmotnost, rozdělovací koeficient 

oktanol/voda); 2) charakteristiky prostředí (např. teplota, pH, organická hmota, obsah 

vlhkosti v půdě); 3) charakteristiky rostliny (typ kořenového systému, spektrum 

enzymů).  

 

 

2.1.2.1 Fytoextrakce/fytoakumulace 

 

Při fytoextrakci živé rostliny odstraňují nečistoty z půdy, spodních a 

povrchových vod. Pokud kontaminanty adsorbované rostlinou nejsou degradovány 

rychle či úplně a zůstávají akumulovány v rostlině, hovoříme o fytoakumulaci. Některé 

rostliny mohou růst na silně znečištěných místech a tolerovat vysokou koncentraci 

těžkých kovů či dalších polutantů, tyto rostlinné druhy bývají označovány jako 

hyperakumulátory (např. niklu, zinku, mědi, chromu). Méně tolerantní rostliny mohou 

být použity na zamořených plochách cyklicky, kdy po akumulaci v maximálním rozsahu 

jsou odumřelé rostliny zlikvidovány a k dokončení remediace jsou vysázeny nové 

rostliny stejného nebo i jiného druhu. Pokud nečistoty zůstávají v kořenech, sklizeň z 

důvodu likvidace či obnovy je obtížnější.  

 

 

2.1.2.2 Hydraulická kontrola 

 

Hydraulická kontrola je dalším mechanismem k odstranění nebo minimalizaci 

migrace znečišťujících látek. V tomto případě se rostliny užívají jako organické pumpy 

pohlcující velké objemy vody jako součást transpiračního procesu. Výsledkem je snížení 

migrace nečistot ve spodních vodách vedle možné adsorpce. Pro tyto účely jsou nejlepší 

rostliny schopné odstranit velké množství vody z půdy. Rostliny s těmito vlastnostmi 
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mohou poskytovat nenákladnou alternativu mechanické pumpy a ošetřovat systém 

kontaminovaných spodních vod v mělkém infiltračním povodí.  

 

 

2.1.2.3 Fytostabilizace 

 

Dalším mechanismem k minimalizaci migrace znečišťujících látek v půdě je 

fytostabilizace. Tento děj využívá schopnost rostlinných kořenů změnit podmínky 

půdního prostředí, např. pH a obsahu vlhkosti v půdě. Mnoho kořenových exsudátů 

způsobuje precipitaci kovů, a tak redukuje jejich biodostupnost. Výběrem a udržováním 

vhodného spektra rostlinných druhů ve spojení s vhodnými materiály zlepšujícími půdu, 

je možné stabilizovat určité kontaminanty a snížit interakci těchto látek s biologickým 

okolím (Susarla a kol., 2002). 

 

 

2.1.2.4 Fytotransformace/fytodegradace 

 

Polutanty mohou být eliminovány fytodegradací či fytotransformací díky 

rostlinným enzymům. Enzymy majoritního zájmu při fytoremediaci zahrnují 1) 

dehalogenasy (přeměna chlorovaných sloučenin); 2) peroxidasy (přeměna fenolických 

látek); 3) nitroreduktasy (přeměna výbušnin a dalších nitrovaných látek); 4) nitrilasy 

(přeměna kyanidových aromatických látek); 5) fosfatasy (přeměna organofosfátových 

pesticidů) (Susarla a kol., 2002). 

 

 

2.1.2.5 Fytovolatilizace 

 

Fytovolatilizace je mechanismem, při němž rostliny přeměňují kontaminanty do 

těkavého stavu, čímž dochází k jejich odstranění z půdy či vody v zamořených oblastech 

(Terry a kol., 1995). Například rostliny, pravděpodobně asociovány s mikroorganismy, 

přeměňují selen na dimethylselenid. Dimethylselenid je méně toxickou, těkavou formou 

selenu. Fytovolatilizace může být užitečným, nenákladným způsobem odstranění selenu 

z míst znečištěných vysokými koncentracemi odpadu obsahujícího selen. Podobně 
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některé transgenní rostliny (např. Arabidopsis thaliana L.) přeměnily organické a 

anorganické soli rtuti na těkavé, elementární formy (Watanabe, 1997). 

 

2.1.2.6 Rhizodegradace 

 

Rhizodegradace je biologickou dekontaminací znečištěných míst se zvýšenou 

bakteriální a houbovou aktivitou v rhizosféře určitých cévnatých rostlin. Rhizosféra je 

zóna se zvýšenou mikrobiální hustotou a aktivitou v kořenech, na povrchu a v nejbližší 

okolí (Curl a Truelove, 1986). Rostliny a mikroorganismy často vykazují symbiotický 

vztah, díky němuž je kořenový prostor místem vysoce aktivní mikrobiální činnosti. 

Rostliny ovlivňují geochemické prostředí v rhizosféře, kde poskytují ideální podmínky 

pro bakterie a houby k jejich růstu a degradaci organických látek. Rostlinný humus a 

kořenové exsudáty dodávají nutriční látky jako dusičnany a fosfáty, které redukují či 

eliminují potřebu drahých růstových aditiv. Kořeny rostlin penetrují půdu, poskytují 

zóny provzdušnění a stimulují aerobní biodegradaci. Současný výzkum naznačuje 

interakci mezi rostlinami a půdními mikroorganismy, která je významným faktorem 

ovlivňujícím biologickou remediaci kontaminovaných půd (Susarla a kol., 2002). 
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2.2 Výbušniny 

 

 

Výbušniny jsou látky (často směsi látek), které se vnější iniciací, tj. dodáním 

energie tepelným, elektrickým, popř. mechanickým impulsem okamžitě rozkládají 

oxidačními a jinými reakcemi za velkého vývoje tepla na množství prudce expandujících 

plynných produktů. Chemicky se jedná převážně o organické molekuly bohaté na dusík 

vázaný v různých formách. Výbušniny se podle svých vlastností dělí obvykle do tří 

skupin. V pořadí střeliviny – trhaviny – třaskaviny vzrůstá rychlost jejich rozkladných 

přeměn (Zbirovský, 1986). 

Různé druhy výbušnin jsou po desetiletí užívány pro armádní účely, těžbu a 

stavebnictví. Trhaviny jsou výbušiny, které jsou za normálních podmínek velmi málo 

citlivé k vnějším vlivům a naopak po inicializaci dokážou vyvinout detonaci o 

mimořádně vysoké trhavé síle. Tyto substance jsou často spojené s rozsáhlým 

znečištěním prostředí. Znečištění se široce objevuje během výroby, zpracování a odstavu 

nepoužitelných trhavin (Hooker a Skeen, 1999). Ke znečištění půdy dochází při 

otevřeném hoření ve spalovacích pecích, může také vzniknout při rozptylu během 

produkce či průsaku ze skládek odpadu, jímek nebo nádrží odpadních vod (Rosenblatt, 

1991). 

Výbušniny jsou degradovány v životním prostředí velmi pomalu. Pozorování 

mineralizace v prostředí je složité z důvodu pomalého stupně rozkladu a nedostatku 

akumulace degradačních produktů, mimo produktů přeměny zjištěných v plochách 

kontaminovaných TNT (2,4,6-trinitrotoluen) ( Best a kol., 1997; Price a kol., 1997). 
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2.2.1 Nitraminy 
 

 

Polynitraminy hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (RDX, Royal Demolition 

Explosive) a oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocin (HMX, High Melting 

Explosive) jsou díky své stabilitě a detonační síle jedny z nejpoužívanějších vysoce 

energetických sloučenin (Harvey a kol., 1990). Tyto sloučeniny a jejich rozkladné 

produkty s sebou nesou významné riziko pro životní prostředí (McLellan a kol., 1992 a, 

b). 

US EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí USA) klasifikovala RDX 

do skupiny C potenciálních lidských karcinogenů (Lachance a kol., 1999; Seth-Smith a 

kol., 2002). 

V minulosti metody výroby a skladování nitraminů vedly k širokému uvolnění 

do prostředí. Odpadní vody vzniklé produkcí výbušnin se shromažďovaly v nádržích, 

kde se pevné částice před vypuštěním do řek a potoků nechaly sedimentovat (Harvey a 

kol., 1990). Výbušniny a rezidua se tak akumulovala ve vysokých koncentracích na 

omezených plochách. Na druhé straně skladování a testování vyústilo v rozptyl výbušnin 

a jejich reziduí, vzniklých při explozi, do rozsáhlých ploch s nízkou koncentrací 

kontaminantů (Sung a kol., 2004). 

 

 

 

 

2.2.1.1 RDX 
 

Nachází se ve formě bílé práškové látky, chemický název je hexahydro-1,3,5-

trinitro-1,3,5-triazin, se sumárním vzorcem C3H6N6O6, molekulovou hmotností 222,17 

g∙mol
-1

, bodem tání 205 °C, hustotou 1,806 g∙cm
-3

, obsahuje dusík ve 37,84%. RDX je 

velmi málo rozpustná ve vodě a extrémně nízko těkavá látka, je rozpustná v acetonu, při 

teplotě 20 °C má nasycený roztok koncentraci 6,8%.  

Je využívána jako výbušnina, obvykle ve směsi s jinými výbušninami, oleji či 

vosky. RDX s vysokým stupněm stability při skladování je považována za nejsilnější 

armádní trhavinu s velmi vysokou brilancí a razancí výbuchu. Ačkoli byla RDX poprvé 

připravena v roce 1899, její výbušné vlastnosti nebyly až do roku 1920 využívány. RDX 

se stala druhou (v pořadí za TNT) nejužívanější armádní výbušninou.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aceton
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Je produkována několika způsoby, nejrozšířenější metodou výroby v USA je 

Bachmanův proces. Tento proces zahrnuje reakci hexaminu s kyselinou dusičnou, 

dusičnanem amonným, ledovou kyselinu octovou a acetanhydridem. Surový produkt je 

filtrován a rekrystalizován do formy RDX.  

RDX se absorbuje do půdy velmi slabě a proto se může dostat až do 

podzemních vod. Může být rozložena na vzduchu a vodě v řádu několika hodin, avšak 

v půdě se rozkládá mnohem pomaleji 

(http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/explosives-nitramines.htm). 

Byla zjištěna toxicita RDX pro většinu organismů – bakterie, řasy (Sunahara a 

kol., 1999; Won a kol., 1976), rostliny (Robiduox a kol., 2003), kroužkovce (Robiduox a 

kol., 2000), vodní bezobratlé (Sunahara a kol., 1999; Talmage a kol., 1999) a živočichy 

(zahrnujíce savce) (Honeycutt a kol., 1996; Lachance a kol., 1999; Smock a kol. 1976; 

Talmage a kol., 1999) a člověka (Bruns-Nagel a kol., 1999; Honeycutt a kol., 1996). 

Této skutečnosti se využívá při podání RDX jako jedu na krysy. RDX vykazuje nižší 

toxicitu než např. TNT, přesto byly objeveny účinky na centrální nervovou soustavu 

vyvolávající křeče a bezvědomí po vdechnutí či požití (Rosenblatt, 1980). 

 

 
 

Obr. 1. Vzorec RDX 

 

 

 

 

2.2.1.2 HMX 
 

Nachází se ve formě bezbarvé pevné látky, chemický název je oktahydro-

1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocin, se sumárním vzorcem C4H8N8O8, molekulovou 

hmotností 296,20 g∙mol
-1

, teplotou tání 276 – 286 °C, hustotou 1,91 g∙cm
-3

. HMX je 

mírně rozpustná ve vodě, málo těkavá, pouze malé množství se vypaří do vzduchu. Chuť 

a vůně není známa.  
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HMX mocně exploduje za vysoké teploty. Díky této vlastnosti je výlučně 

využívána pro armádní účely (př. imploze materiálu nukleárních zařízení, součást 

plastických trhavin, komponenta raketového paliva), běžně je mísena s dalšími 

výbušninami.    

HMX byla objevena jako vedlejší produkt při výrobě RDX. Je vyráběna nitrací 

hexaminu dusičnanem amonným a kyselinou dusičnou v prostředí kyseliny octové či 

acetanhydridu. HMX je uměle připravená sloučenina, která se přirozeně nevyskytuje 

v prostředí.  

Sluneční světlo rozkládá většinu HMX v povrchové vrstvě vody na další 

sloučeniny, obvykle v řádu dní až týdnů. HMX se pravděpodobně dostává z půdy do 

podzemních vod, zejména v písčitých půdách. 

 HMX vykazuje podobné účinky na centrální nervovou soustavu jako RDX, 

avšak ve významně vyšších dávkách 

(http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/explosives-nitramines.htm). 

 

 
Obr. 2. Vzorec HMX 
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2.3 Fytotoxicita nitraminů 
 

 

Mnoho rostlin vykazuje toleranci k výbušninám v půdě až po koncentrace 

dosahující toxických úrovní, které jsou závislé na rostlinném druhu (Best a kol., 1997). 

Obecně dvouděložné rostliny byly na základě schopnosti růstu a účinků na vývoj více 

citlivé k RDX než rostliny jednoděložné.  

Rostliny jsou poměrně citlivé k toxickým chemickým látkám během klíčení a 

vzcházení semenáčků. Rozvoj a metabolické procesy, které se vyskytují během těchto 

stádií, musí postupovat ve specifické posloupnosti, dočasně a morfologicky tak, aby 

nastal normální vývoj. Potenciál k rozvoji fytotoxicity byl ovlivňován více velikostí 

semena, typem kořenové soustavy a vrozenými rostlinnými charakteristikami než 

systematickým postavením či typem půdy (Winfield a kol., 2004). 

Vila a kol. (2007) provedl experimenty, kde pšenice, rýže a sója vykazovaly 

fytotoxické symptomy, blednutí a nekrózu po 42 dnech růstu na půdě kontaminované 

RDX (o koncentraci 138 mg RDX/kg půdy). Již po 21 dnech se u sójových listů objevila 

nekróza lokalizovaná na okraji čepele listu. Dle popisu pro rýži byly nalezeny 

fytotoxické symptomy na koncích listů pšenice. Pozorovaná nekróza pravděpodobně 

vyplývala z vysoké akumulace RDX.  

Nepříznivé účinky pro vývoj jako blednutí a nekrotická místa byly také 

zaznamenány Winfieldem a kol. (2004). V dalších studiích (Rocheleau a kol., 2005) 

nebyly sledovány žádné nepříznivé účinky RDX při koncentraci 10 000 mg∙kg
-1

 u 

testovaných suchozemských rostlin (např. vojtěška, japonské proso, kukuřice, salát, 

jílek). Tento nedostatek fytotoxicity by mohl vyplývat z doby trvání kultivace, která 

nepřekročila 19 dní, závisející na rostlinném druhu. Pokud testované rostliny 

neakumulovaly vysoké množství RDX, žádné nepříznivé účinky nebyly pozorovány.  

Dlouhodobé experimenty umožňují rostlinám akumulovat RDX v jejich 

nadzemních částech a vedou k příznakům nekrózy. U sóji vysoký stupeň akumulace 

nakonec vyústil v oddělení listů s mnoha nekrotickými oblastmi. Tento jev může vést 

k obnově znečištění půdy a může také přispět k dalšímu rozptýlení znečištění. Kukuřice 

naopak nevykazovala žádné fytotoxické účinky z důvodu nízké akumulace RDX. U 

pšenice nekróza nezpůsobila opadávání listů. Navzdory nekróze na koncích listů byla 

pšenice schopna akumulovat velká množství RDX ve svých nadzemních částech bez 

úbytku růstu (Vila a kol., 2007).  
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2.4 Příjem organických látek rostlinou 

 

 

Některé rostliny jsou schopné přijímat organické látky přímo 

z kontaminovaných míst do svého organismu. Tato schopnost závisí na fyzikálně 

chemických vlastnostech kontaminantů, na vlastnostech samotných rostlin (Sanderman, 

2004), na charakteristikách půdy (např. koncentrace organické hmoty, velikost částic) a 

stáří kontaminace (Alexander, 2000). Jílovité minerály a půdní organická složka jsou 

všeobecně považovány za dvě nejaktivnější půdní komponenty při sorpci vodné fáze 

organických polutantů (Charles a kol., 2006). 

 Některé hydrofobní organické sloučeniny se váží pevně na povrch kořenů. Tato 

sorpce může být reverzibilní. Pokud není, kontaminanty mohou být metabolizovány na 

povrchu kořenů. Rozpustnější kontaminanty se nesorbují příliš pevně a jsou 

transportovány skrze membrány do rostlinné tkáně. Organické sloučeniny jsou 

akumulovány v kořenech, poté přecházejí xylemem do výhonků a listů (nadzemních 

částí rostliny). 

Účinnost příjmu pro cévnaté rostliny (pro sloučeniny, které nejsou ihned 

transformovány) se nazývá transpirační koncentrační faktor (TSCF), který představuje 

poměr mezi koncentrací sloučeniny v transpiračním proudu rostliny a koncentrací 

v půdní vodné fázi. Burken a Schnoor (Schnoor, 2002; Burken a Schnoor, 1998) 

stanovili TSCF pro xenobiotika v odpadních vodách s hybridními topoly, je vyjádřen 

vzorcem: 

 

TSCF= 0,784 exp[-(logP-1,78)
2
/2,44] 

 

Předpokládaný maximální příjem platí pro mírně hydrofobní sloučeniny s              

logP= 1,0–3,5.   

 

 

2.4.1 Příjem výbušnin rostlinou 

 

 

Většina studií rostlinného příjmu RDX nebo HMX byla prováděna 

s hydroponickými systémy (Best a kol., 2001; Bhadra a kol., 1999; Cataldo a kol., 1990; 
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Checkai a Simini, 1996; Thompson a kol., 1999; Yoon a kol., 2006). Několik studií 

zkoumalo příjem HMX, RDX z půdy (Best a kol., 2006; Cataldo a kol., 1990; Groom a 

kol., 2002; Harvey a kol., 1991; Price a kol., 2002; Winfield a kol., 2004). 

Pouze malé množství RDX se asociuje s organickou složkou půdy (Price a kol., 

1998). Všeobecně je RDX sorbována půdou méně než TNT (Hardelein a kol., 1996; 

Townsend a kol., 1996). Podstatně méně údajů je dostupných o sorpci HMX (Myers a 

kol., 1998). 

Příjem organických látek rostlinou závisí na mnoha vlastnostech, jedním z 

hlavních faktorů je log10 rozdělovacího koeficientu oktanol/voda (log P) (viz výše). Log 

P pro RDX byl určen  0,9 a pro HMX 0,2 (Burken a Schnoor, 1998; Monteil-Rivera a 

kol., 2004). 
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2.5 Metabolismus xenobiotik v rostlinách 

 

 

V přírodě jsou rostliny kontinuálně vystaveny toxickým sloučeninám. Bylo 

pozorováno, že i samy rostliny vylučují velké množství toxinů. Tyto sloučeniny mohou 

rostlinu chránit před živočišnými predátory, mikrobiálními patogeny či potlačit růst 

konkurenčních rostlinných druhů. Od doby průmyslové revoluce se rostliny potýkají 

s průmyslovými polutanty a agrochemikáliemi, např. herbicidy a pesticidy, které se jeví 

jako obzvláště škodlivá xenobiotika. Sloučeniny mimořádně odolné k degradaci obsahují 

elektrofilní centra (tj. místa s nízkou elektronovou hustotou, která mohou přijmout 

elektronový pár pro vytvoření kovalentní vazby). Tyto sloučeniny se váží k oblastem 

buněčných molekul s nadbytkem elektronů a Mohou vykazovat cytotoxické či 

genotoxické účinky na rostliny (Coleman a kol., 1997). 

Ačkoli nejsou xenobiotika využívána jako zdroj energie pro rostlinu, jsou 

adsorbovány a sekvestrovány do jejich biomasy. Poté dochází k neutralizaci toxických 

efektů cizích sloučenin, k jejich izolaci od buněčných složek. Rostliny, stejně jako savčí 

játra, jsou schopny metabolizovat širokou škálu sloučenin, od vysoce polárních až 

k látkám nepolárním.  

Metabolismus xenobiotik je v rostlinách rozdělen do tří fází. Fáze I zahrnuje 

transformační reakce, které vnáší či odhalují funkční skupiny (Komoßa, 1995). Typ 

metabolické reakce závisí na rostlinném druhu (Coleman a kol., 1997). Oxidace je 

nejběžněji pozorovaným typem reakce při aktivaci či detoxikaci pesticidů (Komoßa, 

1995) a byla objevena u nitroaromátů jako TNT (Bhadra a kol., 1999a). Oxidační reakce 

katalyzované cytochromem P450 jsou iniciálním krokem v detoxikaci mnoha herbicidů 

(Komoßa, 1995). Redukce jsou méně běžné u herbicidů, ale časté při transformaci 

nitrosloučenin jako TNT (Burken a kol., 2000). Ačkoli metabolity vytvořené během I. 

fáze mohou být více toxické než výchozí látky, mají produkty fáze I obvykle nižší 

toxicitu a jsou více hydrofilní než parentní látky. Hydrofilní vlastnosti snižují distribuci 

xenobiotik uvnitř buněk a tkání, klesá expozice rostliny ke sloučeninám (Coleman a kol., 

1997). Mnoho rostlinných enzymů metabolizujících xenobiotika může být konstitutivní, 

některé jsou indukovatelné (Sanderman, 1992). 

Ve fázi II xenobiotika podléhají konjugaci s endogenními molekulami jako 

aktivovaná forma glukózy, malonát či glutathion. Reakce jsou katalyzovány glukosyl-, 

malonyl- nebo glutathiontransferasami, vytváří se ve vodě rozpustné konjugáty. 
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Produkty fáze II jsou netoxické či méně toxické než výchozí sloučeniny. Glukóza byla 

nalezena v konjugátech s hydroxylovou, sulfhydrylovou, amino a karboxylovou 

skupinou transformovaných xenobiotik. Konjugáty s malonátem  se tvoří přednostně 

s hydroxyl a amino skupinami. Bylo objeveno, že glutathion konjuguje elektrofilní části 

molekuly často po přemístění halogenové či nitro skupiny (Coleman a kol., 1997; 

Komoßa, 1995). Konjugáty vznikající ve fázi II mohou být dále rozděleny z hlediska své 

rozpustnosti. Klasifikace je založena na schopnosti extrakce konjugátů z rostlinných 

tkání běžně užívanými rozpouštědly (Komoßa, 1995). Xenobiotika konjugovaná 

s glykosidem, glutathionem, aminokyselinami a malonátem všeobecně tvoří rozpustné 

komplexy, jež se skladují ve vakuole (fáze III metabolismu). Konjugace s glutathionem 

převládá v detoxikaci mnoha herbicidů a je nejlépe charakterizovanou oblastí 

metabolismu těchto látek. Cizorodé látky mohou být včleněny do biopolymerů 

rostlinných buněk, vytvářející dříve zmíněná „bound“ rezidua (Komoßa, 1995). 

Mokřadní rostliny mohou také vylučovat konjugáty fáze II. Následkem je jejich 

skladování mimo rostlinný organismus (Burken a kol., 2000). Xenobiotika s existujícími 

či vnesenými hydroxylovými, karboxylovými, amino nebo sulfhydrylovými skupinami 

mohou konjugovat s ligninem či dalšími komponentami  buněčné stěny (Komoßa, 1995). 

Výzkum týkající se fáze III kompartmentace odhalil, že xenobiotika jsou často 

skladována ve vakuole nebo jako součást buněčné stěny. Předpokládá se, že připojení 

malonylu do molekuly může sloužit jako signál pro uložení do vakuoly či export do 

apoplastu (Sanderman, 1992). Z důvodu obtížnosti extrakce „bound“ reziduí neexistuje 

konečná indikace, které buněčné složky se konjugují. Nicméně se předpokládá, že 

buněčná stěna je hlavním místem depozice (Komoßa, 1995). 
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2.5.1 Metabolismus nitraminů v rostlinách 
 

 

Aktivní příjem RDX jak suchozemskými, tak mokřadními rostlinami je dobře 

zdokumentován (Best a kol., 1997, 1999; Bhadra a kol., 2001; Harvey a kol., 1991; Just 

a Schnoor, 2004; Larson a kol., 1999; Price a kol., 2000; Thompson, Ramer a Schnoor, 

1999).  

Po příjmu je RDX přemístěna  přednostně do nadzemních částí rostliny 

(především do listů), kde podléhá omezené transformaci (Best a kol., 1997; Harvey a 

kol., 1991; Just a Schnoor, 2004; Van Aken a kol., 2004). Navzdory vysokému stupni 

adsorpce mají rostliny nízkou endogenní schopnost degradovat RDX (Best a kol., 1999; 

Winfield a kol., 2004) a akumulovaný RDX se tedy stává biologicky dostupným přes 

potravní řetězec prostřednictvím býložravců, nebo je navrácen do půdy po úhynu 

rostliny (Ekman a kol., 2005). 

Identifikované transformační produkty zahrnují hexahydro-1-nitroso-3,5-

dinitro-1,3,5-triazine (MNX), 4-nitro-2,4-diazabutanal, formaldehyd, methanol, oxid 

dusný (N2O), a dusitan (Hawari, 2000; Just a Schnoor, 2004; Larson a kol., 1999; Van 

Aken a kol., 2004). Best a kol., 1997; Just a Schnoor, 2004; Larson a kol., 1999; 

Thompson a kol., 1999; Van Aken a kol., 2004 zaznamenali neidentifikované látky 

s vysokou molekulovou hmotností a polární metabolity.  

Experimenty s využitím topolu (Populus deltoides x nigra L. DN-34), jeho 

tkáňových kultur a surového extraktu z listů s příjmem značeného 
14

C RDX, prokázaly, 

že RDX byl neporušenými buňkami redukován na hexahydro-1-nitroso-3,5-dinitro-

1,3,5-triazine (MNX) a hexahydro-1,3-dinitroso-5-nitro-1,3,5-triazine (DNX).. Následná 

mineralizace heterocyklického kruhu vyžaduje neporušené buňky a světelnou energii 

s výtěžkem formaldehydu a methanolu. Tyto látky byly dále transformovány 

prostřednictvím kroku závislého na světelné energii na oxid uhličitý (CO2) (Van Aken a 

kol., 2004).  

Studie Justa a Schnoora, 2004 ukázala fotochemickou degradaci, která měla za 

následek mineralizaci RDX fotofosfolýzou v buněčných kulturách. V experimentech 

s celými rostlinami však metabolity (MNX, DNX, TNX) vzniklé fotofoslýzou nebo 

degradací půdními mikroorganismy nebyly detekovány.  

Experimenty s [U-
14

C] značeným RDX ukázaly, že velká část přijaté 

radioaktivity zůstala neextrahovatelná z rostlinných tkání, a naznačuje tak vazbu či 

inkorporaci do rostlinných struktur (Best a kol., 1997; Bhadra a kol., 2001; Harvey a 
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kol., 1991; Larsen a kol., 1999; Thompson a kol., 1999; Van Aken a kol., 2004). 

Přestože existují důkazy o transformaci RDX zprostředkovanou rostlinným organismem, 

lze nalézt velmi málo informací o katabolických enzymech zapojených do tohoto 

procesu. Cytochrom P450 monooxygenasy (CYP) a glutathion transferasy (GST) jsou 

známy působením v  metabolismu mnoha xenobiotických polutantů v rostlině (Marrs, 

1996; Okawa a kol., 1999; Sanderman, 1994; Schwitzguebel a Vanek, 2003). Na druhé 

straně cytochrom P450, nitroreduktasy, hydrolasy, peroxidasy a NADPH-dependentní 

flavoenzymy pravděpodobně hrají významnou roli v transformaci RDX u bakterií a hub 

(Bhushman a kol., 2002, 2003; Hannik, Rossen a Bruce, 2002; Hawari, 2000; Kitts a 

kol., 2000; Seth-Smith a kol., 2002; Stahl a kol., 2001). 

Velmi málo je známo o transformaci HMX. V laboratorních studiích HMX byla 

stabilní za široké řady redoxních a pH podmínek (Price a kol., 1998). Ve studii s jílkem 

vytrvalým (Lolium perence L.) nebyly zjištěny žádné degradační produkty HMX, což 

signalizuje větší odolnost této sloučeniny vůči rozkladu (Rocheleau a kol., 2008). 

Transformační produkty HMX byly ojediněle detekovány ve vzorcích ze životního 

prostředí.  

 

 

2.5.2  Biodegradace nitraminů 

 

 

RDX a HMX  byly také studovány pro možnost jejich degradace různými 

mikroorganismy. Rostlinné kořeny vylučují metabolity, které stimulují růst 

mikroorganismů v rhizosféře, ve které postupně mohou být organické sloučeniny 

degradovány a mineralizovány (Fletcher a kol., 1995; Mackova a kol., 1999). Ačkoli 

rostliny vykazují několik výhod oproti bakteriím jako nástroji remediace, mají menší 

schopnost degradovat xenobiotika než bakterie.  

Degradace nitroaromatických sloučenin v půdním prostředí závisí převážně na 

převládajících redoxních podmínkách, například anaerobní biodegradace RDX a HMX 

probíhající přes postupnou redukci nitroskupin po rozštěpení kruhu. McCormick a kol. 

(1981) byl první, kdo ukázal, že RDX je transformována na své nitrosoderiváty. Hawari 

a kol. (2000) a Fournier a kol. (2002) shrnuli rozdílné cesty zahrnuté během aerobní i 

anaerobní biodegradace RDX, naznačující rozsáhlou mineralizaci za různých redoxních 

podmínek (Hawari a kol., 2000). Zatímco redukční přeměna těchto sloučenin je 
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převážně katalyzována fakultativně či striktně anaerobními bakteriemi, oxidativní 

metabolismus RDX je například znám u bakterií z rodu Rhodococcus (Crocker a kol., 

2006). Předpokládá se, že určité kmeny tohoto rodu (např. DN 22, YH 1, 11Y, KTR 9) 

nejprve denitrují RDX díky aktivitě cytochromu P450, pouze 30% uhlíku je 

mineralizováno, zbývající uhlík je asociován s konečným metabolitem 4-nitro-2,4-

diazabutanalem (NDAB) (Fournier a kol., 2002). Geny kódující enzym cytochromu 

P450 z kmenu 11Y byly sekvenovány a zdají se být konstitutivně exprimovány. (Seth-

Smith a kol., 2002). 

 

Obr. 3. Předpokládané cesty degradace RDX 

(a) Degradace RDX bakteriálním enzymem za aerobních i anaerobních podmínek předpokládaných 

Jacksonem a kol. (2007). K rozštěpení kruhu dochází v místech (i) a (ii) za anaerobních a v 

místech (ii) a (iii) za aerobních podmínek. Sloučeniny v hranatých závorkách jsou hypotetické a 

tato cesta degradace je založena na detekci produktů a analogie s předchozími pracemi. 

(b) Degradace RDX v rostlinách topolu předpokládaná Van Akenem a kol. (2004) 

 



 28 

2.5.3 Enzymy účastnící se detoxikace organických sloučenin 

 

 

2.5.3.1 Monoxygenasy 

 

Mikrosomální monooxygenasový systém je systém enzymů vázaných 

v membráně hladkého endoplazmatického retikula. Jako terminální oxidasu obsahuje 

hemoprotein cytochrom P450 (EC 1.14.14.1) (Stiborová a kol., 1999).  

Cytochrom P450 spolupůsobí s dalším enzymem lokalizovaným 

v endoplazmatickém retikulu – NADPH: cytochrom P450 reduktasou – nebo dalšími 

enzymy mitochondrií. Většina reakcí začíná přenosem elektronů z NADPH buď na 

NADPH: cytochrom P450 reduktasu v endoplazmatickém retikulu nebo na 

ferredoxinreduktasu a nehemový Fe-S protein v mitochondriích a poté na vlastní 

cytochrom P450. Redukovaný cytochrom P450 pak aktivuje molekulu kyslíku, z níž 

jeden atom je inkorporován do molekuly substrátu a druhý tvoří molekulu vody. Vedle 

kyslíku může cytochrom P450 pro oxidativní reakce využívat peroxidy a 

peroxokyseliny, podobně mohou reagovat i hydroperoxidy vzniklé peroxidací lipidů 

(Coon a kol., 1992). 

Cytochromy P450 se vyskytují v různých formách (isoenzymech), které jsou 

řazeny do genetických rodin a podrodin podle míry (stupně) homologie jejich primární 

struktury proteinových molekul. Nebert a kol. (1989) zavedli systematické názvosloví 

genů a forem P450, ve kterém se formy P450 označují zkratkou CYP, za níž pak 

následují označení rodin a podrodin (např. CYP1A2).  

Cytochromy P450 byly nalezeny v mnoha rostlinách a lze předpokládat, že 

alespoň některé z nich jsou přítomné ve všech rostlinných druzích (Riviére, 1987). 

Velké množství rostlinných cytochromů P450 participuje na biosyntetických 

reakcích sekundárních rostlinných metabolitů jako jsou terpeny, alkaloidy, ligniny, 

fytosteroly, pigmenty a další (Moreland a kol., 1993; Durs a kol., 1993, 1995; Schiller, 

1996; Tijet a kol., 1998). Pravděpodobně druhotnou funkcí cytochromů P450 je katalýza 

některých reakcí v metabolismu xenobiotik, jako jsou herbicidy, insekticidy nebo další 

polutanty (Schiller, 1996; Khatishasvili a kol., 1997; Schalk a kol., 1997; Stiborová a 

kol., 2000). Některé cytochromy P450 jsou v konstitutivní formě, zatímco aktivita 

druhých se stává významnou až po chemickém působení (jsou indukovatelné). Existence 
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těchto mnohočetných forem enzymu je řízena množstvím induktorů, které jsou klíčové 

v metabolismu xenobiotických sloučenin. (Durs a kol., 1997; Robineau a kol., 1998).  

 

 

2.5.3.2 Peroxidasy 

 

Rostlinné peroxidasy (EC 2.5.1.18) jsou hojně se vyskytující multifunkční 

enzymy účastnící se detoxifikace peroxidu vodíku. Redukují peroxid vodíku za současné 

oxidace další sloučeniny (endogenní i xenobiotika). Peroxidasy jsou většinou 

hemoglykoproteiny, vyskytují se ve velkém množství forem, jsou známy formy jak 

konstitutivní, tak indukovatelné (Neidelman a kol., 1986). V rostlinných buňkách jsou 

peroxidasy bohatě zastoupeny. Mohou být buď volné (přítomné v cytoplazmě, 

vakuolách, mezibuněčném prostoru) nebo vázané (v buněčné stěně, plazmatické 

membráně nebo organelových membránách) (Grison a Pilet, 1986). Peroxidasy byly 

nalezeny prakticky ve všech rostlinných pletivech. Peroxidasová aktivita se v rostlinách 

zvyšuje v průběhu stárnutí jako reakce na stres (Castilo a kol., 1984; Macek a kol., 1996; 

Macková a kol., 2001), další funkcí peroxidas v rostlinách je zapojení do regulace růstu. 

V praxi byly některé rostlinné peroxidasy užity při dekontaminaci půd obsahujících 

fenolové sloučeniny (Dec a kol., 1994; Nicell a kol., 1994). 

 

 

2.5.3.3 Glutathion-S- transferasy 

 

Glutathion-S- transferasy (GST, EC 2.5.1.18) jsou enzymy katalyzující 

nukleofilní konjugaci redukovaných forem tripeptidu glutathionu se širokým spektrem 

hydrofobních, elektrofilních a obvykle cytotoxických substrátů. Mnoho těchto 

cytotoxických substrátů jsou xenobiotika (Marrs, 1996). 

Nadrodina GST je rozdělena do 8 tříd, sedm z nich (phi, tau, zeta, theta, 

lambda, dehydroaskorbátreduktasa a tetrachlorohydrochinondehalogenasa) jsou 

rozpustné (cytosolické) a jedna je mikrosomální. Od jejich identifikace v rostlinách 

v roce 1970 bylo potvrzeno, že tyto enzymy jsou enzymy fáze II metabolismu – 

detoxifikace a vykazují několik dalších základních funkcí při růstu a vývoji rostliny. 
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V rostlinách jsou konjugační produkty buď sekvestrovány ve vakuole či přemístěny do 

apoplastu.  

Třídy phi a tau, které jsou specificky rostlinné a nejpočetnější, jsou především 

zahrnuty v metabolismu xenobiotik. Třídy zeta a theta mají velmi omezené aktivity vůči 

xenobiotikům. Třída theta transferas má peroxidasovou aktivitu a je zahrnuta 

v detoxifikaci produktů oxidačního stresu, zatímco zeta GST působí jako glutathion-

dependentní isomerasa a katalyzuje glutathion-dependentní konverzi maleylacetoacetátu 

na fumarylacetoacetát. Dehydroaskorbátreduktasa a lambda třída GST fungují jako 

thioltransferasy. Mikrosomální třída GST je součástí nadrodiny MAPEG (s membránou 

asociovaných proteinů v metabolismu eikosanoidů a glutathionu). 

Rostlinné GST byly studovány především kvůli jejich roli v detoxifikaci 

herbicidů. Při detoxifikačních reakcích herbicidů působí jako hlavní enzymy fáze II 

metabolismu společně s glykosyltransferasami. Rostliny jsou schopné tolerovat široké 

spektrum xenobiotik z důvodu široké substrátové specifiky glutathion transferas 

(Basantani a Srivastava, 2007).   

 

 

2.5.3.4 Nitroreduktasy 

 

Prvním krokem fyziologické i abiotické transformace mnoha různých 

nitroaromatických sloučenin (např. TNT) je redukce nitroskupiny. Nitroredukce je 

zahájena sérií jedno- nebo dvouelektrodových přenosů. Kompletní redukce nitroskupiny 

na aminoskupinu vyžaduje přenos šesti elektronů, obvykle sérií dvouelektronových 

přenosů. Po přenosu prvního páru elektronů vznikne nitroso-intermediát (R-NO), po 

dalším dvouelektronovém přenosu hydroxylamino-derivát (R-NHOH). Přenos 

posledního páru elektronů vede k plně redukované aminoskupině (R-NH2). Enzymy 

katalyzující redukci aromatické nitroskupiny, nazývané nitroreduktasy, jsou rozdělovány 

do dvou skupin (typ I a typ II) mající odlišné vlastnosti (Peterson a kol., 1979). 
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2.6 Transgenní rostliny 

 

 

Schopnosti rostlin degradovat/metabolizovat xenobiotické polutanty, mohou být 

zvýšeny přenosem specifických genů z organismů, které potenciál 

degradovat/mineralizovat xenobiotické kontaminanty mají. Geny zapojené do degradace 

polutantů mohou být izolovány z bakterií/houbových organismů/živočichů/rostlin a 

vloženy do vhodných rostlin využitím Agrobacterium zprostředkované, či přímé DNA 

metody genového přenosu. Transgenní rostliny s potenciálem degradovat výbušniny, 

nitroestery a nitroaromáty byly vyvinuty díky včlenění genu pentaerythritoltetranitrát 

reduktasy z bakterie Enterobacter cloacae PB2 (French a kol., 1999). Transgenní 

rostliny Arabidopsis thaliana L. s genem z Escherichia coli kódujícím nitroreduktasu 

vykazovaly účinnou degradaci TNT (Kurumata a kol., 2005). 

Expresí enzymů zahrnutých v syntéze glutathionu se podařilo u transgenních 

rostlin Brassica juncea zvýšit toleranci k organickým polutantům (Flocco a kol., 2004). 

GST katalyzují nukleofilní atak atomu síry glutathionu k elektrofilním 

skupinám rozličných hydrofobních substrátů, které zahrnují herbicidy jako 

chloroacetanilidy a thiamin. Transgenní rostlina tabáku, exprimující kukuřičnou 

glutathion transferasu I, vykazovala schopnost remediovat chloroacetanilidový herbicid 

alachlor (Karavangeli a kol., 2005). 

Rostliny tabáku exprimující pentaerythritoltetranitrátreduktasu mohou 

biodegradovat výbušniny jako glyceroltrinitrát (GTN) a TNT (French a kol., 1999). 

Transgenní rostliny rodu Arabidopsis s bakteriálním nitroreduktasovým genem 

vykazovaly zvýšenou toleranci, příjem a degradaci TNT (Kurumata a kol., 2005). 

Transgenní rostliny rodu Arabidopsis exprimující bakteriální xplA gen by mohly 

detoxifikovat RDX (Ryllot a kol., 2006), což by mohlo mít význam jako vhodná 

strategie pro dekontaminaci ploch znečištěných RDX. 

Transgenní rostliny s vysokou účinností degradovat xenobiotika mohou být 

produkovány pouze pokud geny zahrnuté ve všech třech odlišných fází rozkladu 

xenobiotik jsou inkorporovány do rostlinných druhů vhodných pro genetickou 

transformaci atˇjiž použitím přímým ostřelováním částicemi nebo v využitím vektorů 

z Agrobaktéria (Eapen a kol., 2007).  
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2.7 Používané rostlinné druhy 

 

2.7.1 Konopí seté (Cannabis sativa L.) 

 

Konopí seté je jednoletá dvoudomá rostlina z čeledi Cannabaceae dosahující 

výšky až 2m. Má přímou pýřitou lodyhu, charakteristické dlanitosečné listy, složené z 5 

-7 kopinatých lístků s pilovitým okrajem. Samičí rostliny mají na vrcholu lodyhy 

chomáče velkých listů, květy jsou nahloučeny ve vrcholovém květenství. Samičí rostliny 

se sklízejí o několik týdnů později než samčí, až jejich plody dozrají. Konopí je náročné 

na živiny a vodu. Kulturní druh se tradičně využívá jako olejnina a rostlina přadná, 

zařazuje se i mezi energetické plodiny. Konopí indické (Cannabis sativa L. var. indica) 

má největší obsah účinných látek. Konopí má pravděpodobně původ v severní oblasti 

Himálají. Přirozeně se vyskytuje ve střední Asii a Indii, a pěstuje se v mnoha částech 

světa, včetně Dálného východu a Mexika. Používáni a přechovávání konopí je v mnoha 

zemích nelegální. V České republice je dovoleno konopí pěstovat pouze pro technické 

účely (zakazuje se pěstovat konopí, které může obsahovat více než 0,3% látek ze 

skupiny tetrahydrokanabinolů). Jeho pěstování podléhá ohlašovací povinnosti (podle §29 

zákona 167/1998 Sb. o návykových látkách). 

 

 

Obr. 4. Konopí seté (Cannabis sativa L.) 

 

 

2.7.2 Slunečnice roční (Helianthus annuus L.) 

 

Slunečnice roční je jednoletá, temně zelená bylina, z čeledi hvězdnicovitých 

(Asteraceae). Lodyhy má 1 – 2,6m vysoké, silné, přímé, větvené, odstálé, drsně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Olejnina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99adn%C3%A1_rostlina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_plodiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdnicovit%C3%A9
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chlupaté. Listy jsou střídavé, vejčité. Jazykové květy jsou nepohlavní, zlatožluté. 

Terčové květy jsou velmi četné, trubkovité, prašníky jsou nachové nebo černé. Rostlina 

kvete od července do října. Slunečnice roční je synantropní hybridní taxon, který 

pravděpodobně vznikl ve východní části Severní Ameriky. Je domácí v centrálních a 

východních částech USA a v jižní Kanadě, kde roste na ruderálních a segetálních 

stanovištích. Slunečnicový olej se používá při vaření a na výrobu bionafty. Negativní 

význam druhu jako polního plevele se bude zvyšovat, protože se ve světě stále více 

rozšiřuje.  

 

 

Obr. 5. Slunečnice roční (Helianthus annuus L.) 
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3. Cíl diplomové práce 

 

 

 

 

 Stanovení toxicity nitraminů pomocí ekotoxikologických testů  

 

 Optimalizace podmínek kultivace hydroponických kultur Cannabis 

sativa L. a Helianthus annuus L. 

 

 Stanovení rozpustnosti vybraných nitraminů v organických 

rozpouštědlech, výběr optimálního rozpouštědla 

 

 Stanovení akumulace, nebo biotransformace nitraminů u 

hydroponických kultur konopí a slunečnice metodou HPLC analýzy 
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4. Experimentální část 

 
4.1 Materiál, pomůcky a přístroje 

 

4.1.1 Chemikálie  

 

Katedra teorie a technologie výroby výbušnin, Univerzita Pardubice: 

RDX 

HMX 

Lachema Brno: 

aceton 

acetonitril 

DMSO 

methanol 

ethylacetát 

toluen 

chemikálie použité v hydroponickém médiu a médiu pro ekotesty viz Tab. 2. a 3. 

 

 

4.1.2 Pomůcky a přístroje 

 

Pomůcky 

Automatické pipety SOCOREX a Biohit proline a špičky, kádinky, odměrné válce, 

odparné baňky, Erlenmayerovy baňky, Büchnerova nálevka, Petriho misky, 

mikrozkumavky Eppendorf, vialky, inserty, láhve na mobilní fázi, míchadla, nůžky, 

pinzeta, filtrační papír, milimetrové pravítko 

 

Přístroje 

Analytické váhy OHAUS AS 200, d= 0,1mg 

Homogenizátor T 25 Basic, IKA Labortechnik 

Elektrické váhy AND SCHOELLER PHARMA, d= 0,01g 

Sonikační přístroj BANDELIN (SONOREX) 
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Vakuová odparka BÜCHI Rotavapor R-114 

Odstředivka Mikro 20 – Hettick Zentrifugen 

HPLC: 

Čerpadla Deltachrom SDS 020 a 030 

Mísič SunChrom GmbH  

Autosampler SPECTRA SERIES AS 300 

PDA UV detektor Jasco, MD 1510 

 

 

4.1.3 Biologický materiál 

 

Semena hořčice bílé (Aros osiva s.r.o.) 

Semena konopí setého, var. monoica (Aros osiva s.r.o.) 

Semena slunečnice roční (Aros osiva s.r.o.) 
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4.2 Metodika práce 

 

4.2.1 Kultury pěstované hydroponicky 

 

 

Sadba Helianthus annuus L. (slunečnice roční) byla získána naklíčením semen 

na Petriho misce a jejich následnou kultivací na filtračním papíře s otvory pro klíčky 

položeném na nádobě obsahující kultivační hydroponické médium (viz Tab. 2.). Po 

objevení prvních pravých listů byly rostlinky opatrně vyjmuty a dále kultivovány 

samostatně v Erlenmayerových baňkách na stejném médiu. Rostliny byly pěstovány při 

teplotě 20°C v klimatizované místnosti se stálým světelným režimem a světelnou 

periodou 16h světla/ 8 h tmy. Protože se jednalo o hydroponickou kultivaci, medium 

nebylo sterilizováno ani další manipulace nebyly prováděny ve sterilním prostředí.  

 

 

Sadba Cannabis sativa L. var. monoica (konopí seté) byla získána naklíčením 

semen v misce s perlitem jako vhodným zemědělským substrátem pro hydroponii. 

Semena byla zakryta cca centimetrovou vrstvou perlitu a zalita kultivačním 

hydroponickým médiem (viz Tab. 2.). Miska byla chráněna před světlem a kultivace 

probíhala ve skleníku za podmínek 25±5°C, se stálým světelným režimem a světelnou 

periodou 16h světla/ 8 h tmy. Po vyklíčení byly rostliny jednotlivě přesazeny do perlitu a 

pravidelně zalévány užitkovou vodou a hnojeny (hnojivo Cererit). Kultivace probíhala 

za stejných podmínek jako klíčení, cca jeden měsíc. Před aplikací roztoků výbušnin byly 

rostliny jednotlivě přeneseny do Erlenmayerových baněk obsahujících kultivační 

hydroponické médium.  
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Obr. 7. Helianthus anuus L., hydroponicky 

pěstovaná rostlina 
Obr. 6. Cannabis sativa L., hydroponicky 

 pěstovaná rostlina 

 

Tab. 2. Složení kultivačního média (Hoegland’s medium), pro přípravu 1l média 

Zásobní 

roztok 
Složení 

V médiu 

mg/l 
mM MW 

Zásobní roztok 

g/l Objem  

  MAKRONUTRIENTY       

A 
MgSO4 *7H2O 369,7 1,5 246,47 36,97 

10 
K2SO4 348,51 2 174,25 34,85 

B CaCl2*2H2O 588,07 4 147,02 58,81 10 

         

  FOSFÁTOVÝ PUFR pH 5,5      

C 
NaH2PO4*2H2O 291,73 1,87 156,01 29,17 

10 
Na2HPO4*12H2O 46,56 0,13 358,14 4,66 

         

  MIKRONUTRIENTY       

D 

H3BO3 8,58 0,1388 61,83 8,58 

1 

MnSO4*4H2O 4,64 0,0208 223,06 4,64 

ZnSO4*7H2O 0,66 0,0023 287,54 0,66 

CuSO4*5H2O 0,82 0,0033 249,68 0,82 

Na2MoO4*2H2O 0,06 0,0002 241,95 0,06 

         

  ZDROJ ŽELEZA       

E FeSO4*7H2O 17,92 0,2007 278,01 1,79 10 

         

  ZDROJ DUSÍKU       

F 

NaNO3 339,98 4 84,99 34 

10 NH4Cl 213,97 4 53,49 21,4 

NH4NO3 160,09 2 80,043 16,01 
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4.2.2  Test inhibice elongace kořene hořčice bílé  

 

Test byl vyvinut k testování neškodnosti odpadních vod určených pro závlahy 

(Čihalík a kol., 1989). Tato metoda sleduje vliv xenobiotik na klíčení a růst kořenů 

hořčice bílé (Sinapsis alba L.) v počátečních stádiích vývoje. Metoda je založena na 

porovnání délky primárního kořene u klíčících rostlin po třídenní kultivaci na 

podložkách nasycených kultivačním médiem s roztoky testované látky ve srovnání 

s kontrolní skupinou klíčící pouze na kultivačním médiu. Provedení testu je definováno 

normou ISO 7346. 

 

Pracovní postup: 

Do Petriho misky bylo napipetováno 5 ml kultivačního média (viz Tab. 3.) 

s přídavkem hodnocené látky ve čtyřech koncentracích (50mg/l; 25mg/l; 12,5mg/l; 

6,25mg/l), do kontrolních Petriho misek bylo napipetováno pouze 5ml kultivačního 

média. Dno misky bylo zakryto filtračním papírem s otvory pro kořínky rostlin, na který 

bylo položeno 25 semen hořčice bílé. Petriho misky byly uchovávány ve tmě a při stálé 

teplotě 24°C. Kultivace probíhala 3 dny. Poté byla milimetrovým pravítkem změřena 

délka kořínků. Pro každé ze tří paralelních měření byl pro každou koncentraci vypočítán 

aritmetický průměr a následně aritmetický průměr ze tří nasazení pro danou koncentraci. 

Do výpočtu bylo zahrnuto pouze 22 hodnot, 3 nejnižší byly vyloučeny. Průměr byl 

počítán dle vzorce: 

n

x
x průměr


  

 

xprůměr   ……….  průměrná hodnota jednoho nasazení (délka kořene v mm) 

x  ……….  délka kořene jednoho nasazení (v mm), resp. průměr ze tří 

nasazení 

n  ……….  počet semen, resp. počet nasazení 

 

 

 

 

 

 



 40 

Směrodatná odchylka byla počítána dle vzorce: 

1

)( 2







n

xx
S

průměr
 

 

xprůměr  ……….   průměrná hodnota vypočítaná ze tří paralelních nasazení 

x  ……….   průměrná hodnota každého ze tří paralelních nasazení 

n  ……….   počet semínek  

S  ……….  směrodatná odchylka 

 

 

U procentuálního vyjádření inhibice byly hodnoty jednotlivých nasazení 

vztahovány vždy k průměrné hodnotě kontroly dle vzorce: 

)01,0(
%

průměr

průměr

x

xx






 

 

xprůměr  ……….   průměrná hodnota délky kořínku vypočítaná ze tří paralelních 

nasazení kontroly 

x  ……….   průměrná hodnota délky kořínku každého ze tří paralelních 

nasazení při dané koncentraci 

 

 

 

Obr. 8 Test akutní toxicity, hočice bílá, nasazení semen (vlevo) a po 3 dnech kultivace  
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4.2.3 Test inhibice elongace kořene konopí setého  

 

Semena konopí setého (Cannabis sativa L.) byla použita v testu analogickém 

k testu stanovení inhibice elongace kořenů hořčice bílé. Tento test byl prováděn a 

vyhodnocen dle postupů normy ISO 7346. Hodnocené látky ve čtyřech koncentracích 

(50mg/l; 25mg/l; 12,5mg/l; 6,25mg/l) byly rozpuštěny v acetonitrilu a DMSO, do 

kontrolních Petriho misek bylo napipetováno pouze 5ml kultivačního média. 

 

  

Obr. 9 Test akutní toxicity, konopí seté, nasazení semen (vlevo) a po 3 dnech kultivace  

 

 

 

Tab. 3. Složení kultivačního média 

Složky Množství [g/l] 

CaCl2*H2O 
117,6 

MgSO4*7H2O 
49,3 

NaHCO3 
25,9 

KCl 
2,3 
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4.2.4 Stanovení rozpustnosti RDX a HMX v organických 

rozpouštědlech, srážení roztoků s kultivačním médiem 
 

S pěti běžně používanými organickými rozpouštědly byly provedeny 

experimenty vedoucí k výběru rozpouštědla vhodného pro použití u dalších experimentů 

(např. u hydroponických systémů). U rozpuštěných vzorků jsem hodnotila i srážlivost 

s kultivačním médiem.  

 

Pracovní postup:  

Do mikrozkumavky (Eppendorf) bylo odváženo na analytických váhách 2,5mg 

RDX, resp. HMX. Dále byly přidány objemy jednotlivých rozpouštědel o hodnotách 

V1= 20μl, V2= 100μl, V3= 200μl, V4= 500μl, V5= 750μl, V6= 1000μl, a umístěny na 

několik sekund na třepačku. Bylo pozorováno rozpuštění krystalů jednotlivých vzorků. 

Pokud nedošlo k rozpuštění za těchto podmínek, mikrozkumavky byly umístěny do 

ultrazvukové lázně na 5 minut a poté pozorovány výsledky rozpustnosti. U vzorků, kde 

došlo k rozpuštění se dále provedla zkouška srážlivosti s kultivačním médiem. Do 

Erlemayerovy baňky s objemem 25ml kultivačního média byla odpipetována vždy 1/10 

daného vzorku a bylo sledováno zakalení proti tmavému pozadí (vizuální hodnocení).  

 

 

 

 

 

4.2.5 Příprava extraktů pro chromatografické metody 

 

Před samotnou analýzou obsahu RDX a HMX byly z rostlinných vzorků 

připraveny acetonové přípaně acetonitrilové extrakty. Postup přípravy u jednotlivých 

pokusů se mírně lišil.  

 

4.2.5.1 Slunečnice 

Pracovní postup: 

Po dostatečném nárůstu slunečnic (25 dní) byly rostliny rozděleny do dvou 

skupin po 13 rostlinách. Rostliny byly zváženy a ke každé rostlině do hydroponického 

média (100ml) byly přidány roztoky RDX, resp. HMX rozpuštěné v acetonu. První 

skupině 13 rostlin byla iniciována koncentrace 10mg/l, u druhé skupiny byla 
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koncentrace 50mg/l , pěti rostlinám bylo přidáno pouze rozpouštědlo (50μl), jedna 

rostlina byla ponechána jako kontrola (tj. bez rozpouštědla), a do dvou Erlenmayerových 

baněk bylo přidáno 100ml hydroponického média a koncentrace 10mg/l, resp. 50mg/l. 

Po několik dní bylo rostlinám přidáváno další množství zásobního roztoku RDX, resp. 

HMX v příslušných koncentracích. Po odebrání vzorků byly zváženy kontrolní rostliny, 

odebrány a zváženy 3 rostliny od každé koncentrace. Rostliny byly rozděleny na kořen, 

stonek a listy a zlyofilizovány, byla zjištěna hmotnost sušiny. Dále bylo k jednotlivým 

vzorkům přidáno 20ml acetonu, zhomogenizováno a ponecháno extrahovat 24 hodin.  

 

4.2.5.2 Konopí 

Pracovní postup: 

Po dostatečném nárůstu konopí (30 dní) byly rostliny zváženy a ke každé 

rostlině do hydroponického média (200ml) byly přidány roztoky RDX, resp. HMX 

rozpuštěné v acetonitrilu, resp. v DMSO. Rostlinám byla iniciována počáteční 

koncentrace (u RDX 50mg/l a 25mg/; u HMX 50mg/l, resp. 5mg/l) a po několik dní 

přidáváno další množství zásobního roztoku o příslušné koncentraci RDX v acetonitrilu, 

resp. HMX v DMSO. Jedna rostlina byla ponechána jako kontrola (tj. jen medium 

s rozpouštědlem), do jedné Erlenmayerovy baňky bylo přidáno 200ml hydroponického 

média a počáteční koncentrace. Po několik dní bylo rostlinám přidáváno další množství 

zásobního roztoku RDX, resp. HMX. Po odebrání vzorků byly zváženy kontrolní 

rostliny, odebrány a zváženy 3 rostliny od každé koncentrace. Rostliny byly rozděleny 

na kořen a nadzemní část, zlyofilizovány a byla zjištěna hmotnost sušiny. Dále bylo 

k jednotlivým vzorkům přidáno 20ml acetonu, zhomogenizováno a ponecháno 

extrahovat 24 hodin.  

 

 

 

 

 

4.2.6 Chromatografie na tenké vrstvě 

 

Předběžná analýza přítomnosti vybraných nitraminů v rostlinných vzorcích byla 

provedena jako chromatografie na tenké vrstvě. 
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Pracovní postup: 

Získané acetonové extrakty vzorků byly zfiltrovány přes Büchnerovu nálevku, 

aceton byl odpařen na vakuové odparce a odparek rozpuštěn ve 2ml acetonu (u 

slunečnic), resp. 2ml acetonitrilu (u konopí) a umístěn na několik sekund na třepačku. 

Následně byly 2ml vzorku v mikrozkumavkách Eppendorf odstředěny při 13000 RPM 

(otáček*min
-1

), po dobu 5 minut.  

Chromatografie na tenké vrstvě byla prováděna s TLC destičkami (ALUGRAM 

SIL 6/UV254, 0,2mm silikagelu s fluorescenčním indikátorem, velikost 40x80mm), 

mobilní fázi tvořil roztok 5ml toluenu a 0,5ml ethylacetátu. Na destičce byl vyznačen 

start 1cm od dolního okraje, na start byly naneseny jednotlivé vzorky – 8μl rostlinného 

vzorku, resp. supernatantu získaného odstředěním a 2μl standardu (koncentrace 1mg/ml 

RDX, resp. HMX). Destička byla umístěna do komory nasycené mobilní fází a nechala 

se vyvíjet po dobu cca 15 minut. Detekce probíhala při UV světle, při 254nm. 

 

 

 

 

4.2.7 Stanovení obsahu RDX a HMX ve vzorcích  pomocí HPLC 

 

Ke stanovení obsahu daných nitraminů v mediu a acetonovém extraktu z rostlin 

byla nejčastěji použita metoda stanovení látek na HPLC (kapalinová chromatografie) 

porovnáním retenčního času a UV spektra vzorku se standardy. 

Zároveň byl na rostlinách odebraných ke zpracování stanoven růstový faktor 

vypočítaný dle vzorce:  

0

0

x

xx
GV




 

 

x0  ……….   počáteční hmotnost rostliny 

x  ……….   hmotnost rostliny při odběru 

 

a růst vyjádřený procentuálně.  
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4.2.7.1 Slunečnice 

Pracovní postup: 

Vzorky byly zfiltrovány přes Büchnerovu nálevku, aceton byl odpařen na 

vakuové odparce a odparek rozpuštěn ve 2ml acetonu a umístěn na několik sekund na 

třepačku. Následně byl odebrán 1ml roztoku a odstředěn při 13000 RPM (otáček*min
-1

) 

5 minut. Byly připraveny roztoky standardů (RDX, resp. HMX v acetonu) 

v koncentracích 1000mg/l, 500mg/l, 100mg/l, 50mg/l. Vzorky odebrané ze supernatantu 

(1ml) a roztoky standardů (200μl) byly analyzovány na HPLC za podmínek 

chromatografie: kolona plněna reverzní fází Si-C
18

 BIOSPHER PSI 120 C18 7μm, pro 

analýzu byl zvolen lineární gradient methanolu (10-100%) s rychlostí průtoku 1ml/min a 

aplikován po dobu 40 min, nástřik vzorků 20μl. Obsah nitraminů byl vypočítán z plochy 

píku na chromatogramu při vlnové délce 230nm a koncentrace příslušné látky ve 

vzorcích byla vypočítána z kalibrační křivky standardů. 

 

4.2.7.2 Konopí 

Pracovní postup: 

Vzorky byly zfiltrovány přes Büchnerovu nálevku, aceton byl odpařen na 

vakuové odparce a odparek rozpuštěn ve 2ml acetonitrilu a umístěn na několik sekund 

na třepačku. Následně byly 2ml vzorku v mikrozkumavkách Eppendorf odstředěny při 

13000 RPM (otáček*min
-1

), po dobu 5 minut. Byly připraveny roztoky standardů RDX, 

resp. HMX v acetonitrilu v koncentracích 100mg/l, 50mg/l, 25mg/l. Vzorky odebrané ze 

supernatantu (1ml) a roztoky standardů (200μl) byly analyzovány na HPLC za podmínek 

chromatografie: kolona plněna reverzní fází Si-C
18

 Watrex 250x4mm Reprosil 100 C18 

5μm, pro analýzu byl zvolen lineární gradient methanolu (10-100%) s rychlostí průtoku 

1ml/min a aplikován po dobu 40 min, nástřik vzorků 20μl. Obsah nitraminů byl 

vypočítán z plochy píku na chromatogramu při vlnové délce 230nm a koncentrace 

příslušné látky ve vzorcích byla vypočítána z kalibrační křivky standardů. 
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5. Výsledky 

 
5.1 Stanovení toxicity nitraminů pomocí ekotoxikologických 

testů 

 

Fytotoxicita vybraných nitraminů byla testována dle normy ISO 7346 jako 

inhibice růstu primárního kořene klíčících rostlin Sinapsis alba L., zároveň bylo 

provedeno porovnání nárůstu primárního kořene hořčice (viz Graf 1. – 4.). 

Z grafického zobrazení výsledků nevyplývá jednoznačná inhibice růstu 

v závislosti na vyšší koncentraci. V případě koncentrací 50mg/l a 25mg/l naopak došlo u 

RDX i HMX k vyššímu nárůstu ve srovnání s kontrolou. 
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Graf 1. Nárůst primárních kořenů Sinapsis alba L. při různých koncentrací RDX  
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Graf 2. Inhibice růstu primárního kořene klíčících rostlin Sinapsis alba L. v závislosti na 

koncentraci RDX 
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Graf 3. Nárůst primárních kořenů Sinapsis alba L. při různých koncentrací HMX  
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Graf 4. Inhibice růstu primárního kořene klíčících rostlin Sinapsis alba L. v závislosti na 

koncentraci HMX 
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Analogicky byl proveden test se semeny Cannabis sativa L. (konopí). Byla 

stanovena inhibice růstu primárního kořene klíčících rostlin konopí (dle postupu normy 

ISO 7346) a provedeno porovnání nárůstu primárního kořene (viz Graf 5. – 8.).  

U testovaných vzorků RDX se projevila závislost inhibice růstu na koncentraci, 

u vzorků HMX graficky znázorněné výsledky nevykazují předpokládanou závislost 

inhibice růstu na koncentraci. 
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Graf 5. Nárůst primárních kořenů Cannabis sativa L. při různých koncentrací RDX  
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Graf 6. Inhibice růstu primárního kořene klíčících rostlin Cannabis sativa L. v závislosti na 

koncentraci RDX 
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Graf 7. Nárůst primárních kořenů Cannabis sativa L. při různých koncentrací HMX 
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Graf 8. Inhibice růstu primárního kořene klíčících rostlin Cannabis sativa L. v závislosti na 

koncentraci HMX 

 

 

 

 

5.2 Stanovení rozpustnosti RDX a HMX v organických 

rozpouštědlech, srážení roztoků s kultivačním médiem 

 

Pro stanovení rozpustnosti byla použita rozpouštědla (aceton, acetonitril, 

ethanol, methanol, DMSO) s řadou objemů 20μl, 100μl, 200μl, 500μl, 750μl a 1000μl. 
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Na základě výsledků rozpustnosti použitých nitraminů, tj. RDX a HMX, byla použita 

rozpouštědla, ve kterých docházelo k rozpuštění daných sloučenin a zároveň 

nedocházelo ke srážení jejich roztoků s kultivačním médiem (vizuální hodnocení), 

s výjimkou DMSO. V případě DMSO nedocházelo ke srážení roztoků s kultivačním 

médiem při přidaném objemu 500μl, 750μl a 1000μl, při nižší hodnotě přidaného 

objemu byla pozorována bílá sraženina. 

 

Tab. 4. Rozpustnost RDX za běžných podmínek, a po 5 min v ultrazvukové lázni v organických 

rozpouštědlech 

Rozpustnost RDX za běžných podmínek 

  aceton acetonitril ethanol methanol DMSO 

objem v  

μl 
hodnocení rozpustnosti Ano/Ne (A/N) 

20 N  N  N  N  N  

100 N  N  N  N  N  

200 N  N  N  N  A 

500 N  N  N  N  A 

750 N  N  N  N  A 

1000 N  N  N  N  A 

po 5 min v ultrazvukové lázni 

20 N  N  N  N  x 

100 N  A N  N  x 

200 A A N  N  x 

500 A A N  N  x 

750 A A N  N  x 

1000 A A N  N  x 

x – neprovedeno 
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Tab. 5. Rozpustnost HMX za běžných podmínek, a po 5 min v ultrazvukové lázni v organických 

rozpouštědlech 

Rozpustnost HMX za běžných podmínek 

  aceton acetonitril ethanol methanol DMSO 

objem v  

μl 
hodnocení rozpustnosti Ano/Ne (A/N) 

20 N  N  N  N  N  

100 N  N  N  N  N  

200 N  N  N  N  A 

500 N  N  N  N  A 

750 N  N  N  N  A 

1000 N  N  N  N  A 

po 5 min v ultrazvukové lázni 

20 N  N  N  N  x 

100 N  N  N  N  x 

200 A A N  N  x 

500 A A N  N  x 

750 A A N  N  x 

1000 A A N  N  x 

 

 

Na základě těchto výsledků (viz Tab. 4. a 5.) byl v případě slunečnic použit, 

jako rozpouštědlo pro přípravu roztoků RDX, resp. HMX, aceton. U konopí byl u 

roztoků RDX aplikovaných do hydroponického media použit jako rozpouštědlo 

acetonitril. V další experimentech bylo pro přípravu zásobních roztoků HMX použito 

DMSO. Koncentrace HMX v DMSO korespondovala s výsledky testu srážlivosti 

s hydroponickým médiem, tj. vycházela jsem z nejvyšší možné koncentrace, u které ke 

srážení nedocházelo, aby bylo možno aplikovat rostlinám při dané koncentraci nejnižší 

možný objem použitého DMSO, z důvodu ovlivnění růstu rostlin v daném rozpouštědle. 

 

 

 

5.3.  Orientační stanovení obsahu RDX v rostlinných tkáních 

pomocí chromatografie na tenké vrstvě 
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Chromatografická metoda byla prováděna pomocí TLC destiček, na které byly 

naneseny roztoky rostlinných vzorků a standardu. Po vyvíjení v  komoře nasycené 

mobilní fází byly výsledky pozorované pod UV světlem, při vlnové délce 254nm. 

Viditelné skvrny pod UV světlem byly zvýrazněny pro možnost hodnocení za běžných 

světelných podmínek (viz Obr. 8. a Tab. 6.). Metoda je vhodná pouze pro vysoké 

koncentrace akumulovaných látek. Pouze u vzorku 1/50G byla detekovaná skvrna 

intenzivní, ostatní vzorky vykazovaly velmi malou intenzitu skvrn akumulovaných látek 

při UV detekci. Pro přesnou analýzu akumulace nitraminů byla využita metoda 

kapalinové chromatografie (HPLC). 

 

 

Obr. 10. TLC destičky, slunečnice – RDX, 

17.3.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6. TLC destičky, slunečnice – RDX, 

17.3.2008 

číslo TLC  č. vzorku označení 

1 

1 stand 1 mg/ml 

2 1/10A koř 

3 1/10B ston 

4 1/50B ston 

      

2 

1 stand 1 mg/ml 

2 1/10C koř 

3 1/10D list 

4 1/10E list 

      

3 

1 stand 1 mg/ml 

2 1/10F ston 

3 1/10G ston 

4 1/10H ston 

      

4 

1 stand 1 mg/ml 

2 1/10I koř 

3 1/50B ston 

4 1/50C koř 

5 1/50D list 

      

5 

1 stand 1 mg/ml 

2 1/50E ston 

3 1/50F list 

4 1/50G koř 

5 1/50H list 

6 1/50 I ston 
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5.4. Akumulace nitraminů v rostlinných tkáních 

 

Na hydroponicky pěstovaných kulturách Helianthus annuus L. (slunečnice 

roční) a Cannabis sativa L. (konopí seté) byla testována schopnost tohoto rostlinného 

druhu akumulovat RDX, resp. HMX z jejich roztoků přímo aplikovaných do 

hydroponických roztoků s rostlinami.  

Na rostlinách odebraných ke zpracování byl stanoven růstový faktor a růst 

vyjádřený procentuálně. Tyto výsledky ukázaly jak působila akumulace vybraných 

výbušnin na růst rostlin. Pro srovnání byly sledovány kontrolní rostliny pouze 

s přídavkem rozpouštědla. 

 

5.4.1 Slunečnice 

 

Růstový faktor a růst vyjádřený procentuálně viz Graf 9. – 12. Z výsledků 

vyplývá, že ve vzorcích odebraných v  prvních dnech docházelo ve většině případů 

k nárůstu rostlinné biomasy, avšak s další kultivací a přidáním roztoků RDX, resp. 

HMX biomasa ubývala. Kvantitativně větší úbytek byl pozorován v případě aplikace 

HMX. Výsledky nejsou jednoznačné, neboť se úbytek v rostlinné biomase projevil i u 

několika vzorků kontrol. Tento jev může být způsoben vlivem samotného rozpouštědla, 

případně délkou kultivace rostlin v hydroponii.  
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Graf 9. Růstový faktor stanovený u hydroponických kultur Helianthus annuus L. při aplikaci RDX 
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Graf 10. Růstový faktor stanovený u hydroponických kultur Helianthus annuus L. při aplikaci 

HMX 
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Graf 11. Růst vyjádřený procentuálně, stanovený u hydroponických kultur Helianthus annuus L. 

při aplikaci RDX 
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Graf 12. Růst vyjádřený procentuálně, stanovený u hydroponických kultur Helianthus annuus L. 

při aplikaci HMX 
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Při stanovení obsahu akumulovaných nitraminů (RDX, HMX) pomocí HPLC 

analýzy byly vyhodnocovány jednotlivé odběry ve třech paralelních vzorcích. Při 

kvantitativně vyjádřené schopnosti akumulovat xenobiotika u rostlin pěstovaných 

hydroponicky může záviset výsledek (obsah akumulovaných nitraminů) na hmotnosti 

(resp. velikosti rostlinné biomasy, nárůstu) jednotlivých rostlin, která se může výrazně 

lišit. Proto z výsledků uvedených v Tab. 7. – 9 a 11 – 12. a znázorněných graficky (viz 

Graf 13. – 16.), vyplývá významné rozpětí odchylek mezi jednotlivými vzorky.  

Vyšší akumulace RDX i HMX byla pozorována v případě vzorků kořenů, 

nadzemní část (stonek a listy) vykazovaly statisticky významně nižší akumulaci 

testovaných nitraminů. Vzorkům byly aplikovány roztoky RDX, resp. HMX 

v koncentracích 10mg/l a 50mg/l, u vyšší použité koncentrace docházelo k vyšší 

akumulaci látek. Slunečnice vykazovaly schopnost přijmout do své biomasy poměrně 

velké množství testovaných látek, zároveň byl pozorován výraznější úbytek hmotnosti 

rostlin a výraznější projevy nekrózy u převážné části vzorků s aplikovanou koncentrací 

50mg/l RDX, resp. HMX. 

 

RDX 

Tab. 7. Slunečnice, RDX, odběr 1.2.2008, HPLC 17.3.2008 

označení 
část 

rostl. 

váha sušiny 

[mg] 

µg RDX/ mg 

rostl.tkáně 

   

   

1/10 mg   

RDX 

A list 36,20 12,52    

B list 35,50 8,20    

C list 20,60 5,68    

D stonek 30,60 1,97    

E stonek 40,10 2,47    

F stonek 78,40 1,96    

G kořen 11,90 9,55    

H kořen 10,70 5,48    

I kořen 8,10 1,88    

 1/50 mg 

RDX 

A list 34,20 8,80    

B list 20,70 7,61    

C list 18,10 12,37    

D stonek 39,30 5,84    

E stonek 40,80 4,06    

F stonek 62,90 5,53    

G kořen 4,40 83,60    

H kořen 3,20 254,81    

I kořen 7,90 184,62    
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Tab. 8. Slunečnice, RDX, odběr 4.2.2008, HPLC 31.3.2008 

označení 
část 

rostl. 

váha sušina 

[mg] 

µg RDX/ mg 

rostl.tkáně 

    

    

2/10 mg  

RDX 

A list 7,80 6,41     

B list 29,30 5,49     

C list x x     

D stonek 14,20 9,44     

E stonek 33,50 2,91     

F stonek 25,10 3,57     

G kořen 15,30 1,22     

H kořen 64,10 0,26     

I kořen 33,30 0,49     

2/50  mg 

RDX 

A list 15,70 9,15     

B list 54,50 2,15     

C list 34,50 9,08     

D stonek 13,20 19,42     

E stonek 35,10 4,88     

F stonek 14,70 12,92     

G kořen 10,20 77,50     

H kořen 37,00 31,29     

I kořen 17,10 111,90     

 

 

Tab. 9. Slunečnice, RDX, odběr 8.2.2008, HPLC 24.4.2008 

označení 
část 

rostl. 

váha sušina 

[mg] 

µg RDX/ mg 

rostl.tkáně 

    

    

3/10 mg  

RDX 

A list 55,3 13,15     

B list 46,3 14,06     

C list 40,9 16,61     

D stonek 49,9 4,11     

E stonek 47,9 3,47     

F stonek 53,5 3,54     

G kořen 17,8 21,86     

H kořen 15,7 50,21     

I kořen 12,2 28,02     

3/50  mg 

RDX 

A list 36,3 16,09     

B list 61,4 16,42     

C list 37,2 17,32     

D stonek 35,8 5,73     

E stonek 65,1 12,60     

F stonek 65,5 6,02     

G kořen 16,6 211,79     

H kořen 28,3 140,06     

I kořen 19,5 169,30     
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Tab. 10. Množství aplikovaného RDX v jednotlivých odběrech  

Počet dní od 

aplikace 

Množství 

aplikovaného 

RDX [mg] 

RDX 10 

5 4 

8 5 

12 7 

RDX 50 

5 20 

8 25 

12 35 
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Graf 13. Stanovení obsahu akumulovaného RDX vyjádřeného v μg RDX/mg rostlinné tkáně 

(sušiny), při počáteční aplikované koncentraci 10mg/l RDX, srovnání 3 odběrů, slunečnice 
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Graf 14. Stanovení obsahu akumulovaného RDX vyjádřeného v μg RDX/mg rostlinné tkáně 

(sušiny), při počáteční aplikované koncentraci 50mg/l RDX, srovnání 3 odběrů, slunečnice 

 

 

 

HMX 

Tab. 11. Slunečnice, HMX, odběr 12.3.2008, HPLC 27.4.2008 

označení 
část 

rostl. 

váha sušina 

[mg] 

µg HMX/ 

mg 

rostl.tkáně 

    

 
   

1/10 mg 

HMX 

A list 21,5 0,28     

B list 49,0 0,33     

C list 17,6 1,10     

D stonek 64,6 0,32     

E stonek 33,8 1,11     

F stonek 19,9 4,15     

G kořen 13,1 29,74     

H kořen 14,4 24,62     

I kořen 6,6 24,25     

1/50 mg 

HMX 

A list 17,9 x     

B list 37,1 0,50     

C list 6,4 2,29     

D stonek 49,8 0,60     

E stonek 96,0 0,39     

F stonek 20,4 5,40     

G kořen 15,7 56,72     

H kořen 20,1 38,94     

I kořen 4,6 70,96     
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Tab. 12. Slunečnice, HMX, odběr 17.3.2008, HPLC 5.5.2008 

označení 
část 

rostl. 

váha sušina 

[mg] 

µg HMX/ 

mg 

rostl.tkáně 

    

 
   

2/10 mg 

HMX 

A list 32,20 1,24     

B list 59,50 0,27     

C list 47,30 0,37     

D stonek 58,60 x     

E stonek 72,50 0,64     

F stonek 64,40 x     

G kořen 20,70 20,96     

H kořen 26,70 23,19     

I kořen 19,10 21,00     

2/50 mg 

HMX 

A list 88,70 0,35     

B list 60,40 0,57     

C list 51,70 0,37     

D stonek 97,00 1,16     

E stonek 77,90 5,35     

F stonek 56,30 2,27     

G kořen 25,00 21,08     

H kořen 22,60 38,45     

I kořen 21,50 42,70     

 

 

Tab. 13. Množství aplikovaného HMX v jednotlivých odběrech 

Počet dní od 

aplikace 

Množství 

aplikovaného 

HMX [mg] 

HMX 10 

7 4 

12 5 

HMX 50 

7 20 

12 25 
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Graf 15. Stanovení obsahu akumulovaného HMX vyjádřeného v μg HMX/mg rostlinné tkáně 

(sušiny), při počáteční aplikované koncentraci 10mg/l HMX, srovnání 2 odběrů, slunečnice 
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Graf 16. Stanovení obsahu akumulovaného HMX vyjádřeného v μg HMX/mg rostlinné tkáně 

(sušiny), při počáteční aplikované koncentraci 50mg/l HMX, srovnání 2 odběrů, slunečnice 
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5.4.2 Konopí 

 

Růstový faktor a růst vyjádřený procentuálně viz Graf. 17.– 22. Z výsledků 

vyplývá, že u většiny vzorků byl výraznější úbytek rostlinné biomasy při aplikaci 

roztoků nitraminů než ve srovnání s kontrolou, resp. při porovnání koncentrovanějších 

vzorků se vzorky s nižší aplikovanou koncentrací. V případě aplikace počáteční 

koncentrace 50mg/l HMX došlo již po několika dnech k výraznému úbytku hmotnosti 

rostlin a výrazným projevům nekrózy. U experimentu s aplikovanou počáteční 

koncentrací 5mg/l HMX byl sledován růstový faktor a růst vyjádřený procentuálně bez 

srovnání s kontrolou. 
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Graf 17. Růstový faktor stanovený u hydroponických kultur Cannabis sativa L. při aplikaci RDX 
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Graf 18. Růstový faktor stanovený u hydroponických kultur Cannabis sativa L. při aplikaci HMX 

50mg/l 
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Graf 19. Růstový faktor stanovený u hydroponických kultur Cannabis sativa L. při aplikaci HMX 

5mg/l 
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Graf 20. Růst vyjádřený procentuálně, stanovený u hydroponických kultur Cannabis sativa L. při 

aplikaci RDX 
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Graf 21. Růst vyjádřený procentuálně, stanovený u hydroponických kultur Cannabis sativa L. při 

aplikaci HMX 50mg/l 
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Graf 22. Růst vyjádřený procentuálně, stanovený u hydroponických kultur Cannabis sativa L. při 

aplikaci HMX 5mg/l 

 

 

 

 

Při stanovení obsahu akumulovaných nitraminů (RDX, HMX) pomocí HPLC 

analýzy byly vyhodnocovány jednotlivé odběry ve třech paralelních vzorcích. Při 

kvantitativně vyjádřené schopnosti akumulovat xenobiotika u rostlin pěstovaných 

hydroponicky může záviset výsledek (obsah akumulovaných nitraminů) na hmotnosti 

(resp. velikosti rostlinné biomasy, nárůstu) jednotlivých rostlin, která se může výrazně 

lišit. Proto z výsledků uvedených v Tab. 14. – 18. a znázorněných graficky (viz Graf. 

23. – 26.), vyplývá významné rozpětí odchylek mezi jednotlivými vzorky.  

Ve vzorcích RDX se objevuje vyšší akumulace RDX v kořenech u prvních 

odběrů, další odebrané vzorky vykazují vyšší koncentraci akumulovaného RDX 

v nadzemní části rostliny konopí. Rostlinám byly v případě RDX aplikovány roztoky o 

koncentraci 25mg/l a 50mg/l bez dalšího přidávání roztoků o příslušných koncentracích. 

Při aplikaci HMX rostlinám konopí v koncentraci 50mg/l a 5mg/l s postupným 

přidáváním dalšího množství roztoku nitraminu byla pozorována vyšší akumulace HMX 

v kořenech a pouze nepatrná akumulace v nadzemí části rostliny. 
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Obr. 11. Záznam chromatogramu, porovnání vzorku s kontrolou 

vzorek 3B, konopí HMX 5, nadzem. č. 

vzorek 3A, konopí HMX 5, kořen 

kontrola konopí, nadzem. č. 

kontrola konopí, kořen 
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RDX 

Tab. 14. Konopí, RDX, odběr 27.6.2008 

označení část rostl. 
váha sušina 

[mg] 

µg RDX/ mg 

rostl.tkáně 

1/25 mg 

RDX 

A kořen 40 244,91 

B nadzem. č. 400 418,90 

C kořen 20 819,54 

D nadzem. č. 220 179,32 

E kořen 90 435,90 

F nadzem. č. 76 296,07 

1/50 mg 

RDX 

A kořen 20 2412,23 

B nadzem. č. 190 436,09 

C kořen 30 1409,51 

D nadzem. č. 515 553,77 

E kořen 55 968,53 

F nadzem. č. 470 80,21 

 

 

 

Tab. 15. Konopí, RDX, odběr 30.6.2008 

označení část rostl. 
váha sušina 

[mg] 

µg RDX/ mg 

rostl.tkáně 

2/25 mg 

RDX 

A kořen 40 236,24 

B nadzem. č. 330 188,36 

C kořen 60 216,98 

D nadzem. č. 450 499,61 

E kořen 30 414,59 

F nadzem. č. 35 435,18 

2/50 mg 

RDX 

A kořen 30 495,37 

B nadzem. č. 300 609,16 

C kořen 45 589,11 

D nadzem. č. 470 1089,39 

E kořen 30 384,66 

F nadzem. č. 330 117,03 
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Tab. 16. Konopí, RDX, odběr 4.7.2008 

označení část rostl. 
váha sušina 

[mg] 

µg RDX/ mg 

rostl.tkáně 

3/25 mg 

RDX 

A kořen 25 230,85 

B nadzem. č. 340 357,68 

C kořen 50 158,60 

D nadzem. č. 415 386,18 

E kořen 55 164,79 

F nadzem. č. 495 683,80 

3/50 mg 

RDX 

A kořen 20 460,38 

B nadzem. č. 260 1943,42 

C kořen 70 403,90 

D nadzem. č. 510 754,91 

E kořen 10 411,89 

F nadzem. č. 220 1402,84 
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Graf 23. Stanovení obsahu akumulovaného RDX vyjádřeného v μg RDX/mg rostlinné tkáně 

(sušiny), při počáteční aplikované koncentraci 25mg/l RDX, srovnání 3 odběrů, konopí 
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Graf 24. Stanovení obsahu akumulovaného RDX vyjádřeného v μg RDX/mg rostlinné tkáně 

(sušiny), při počáteční aplikované koncentraci 50mg/l RDX, srovnání 3 odběrů, konopí 

 

HMX 

Tab. 17. Konopí, HMX 50, odběr 20.2. a 23.2. 2009 

označení část rostl. 
váha sušina 

[mg] 

µg HMX/ 

mg 

rostl.tkáně 

1/50 mg 

HMX 

A kořen 33 27,0 

B nadzemní č. 130 2,1 

C kořen 29 26,4 

D nadzemní č. 161 0,7 

E kořen 31 17,9 

F nadzemní č. 198 0,5 

2/50 mg   

HMX 

A kořen 36 53,1 

B nadzemní č. 279 0,8 

C kořen 27 74,1 

D nadzemní č. 264 1,0 

E kořen 61 44,3 

F nadzemní č. 376 0,4 
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Graf 25. Stanovení obsahu akumulovaného HMX vyjádřeného v μg HMX/mg rostlinné tkáně 

(sušiny), při počáteční aplikované koncentraci 50mg/l HMX, srovnání 2 odběrů, konopí 

 

 



 72 

Tab. 18. Konopí, HMX 5, 5 odběrů 

označení část rostl. 
váha sušina 

[mg] 

µg HMX/ 

mg 

rostl.tkáně 

odběr 19.3.2009 

1/5 mg 

HMX 

A kořen 76 1,9 

B nadzemní č. 363 0,2 

C kořen 56 3,4 

D nadzemní č. 12 2,4 

E kořen 40 3,1 

F nadzemní č. 131 0,1 

odběr 24.3.2009 

2/5 mg   

HMX 

A kořen 64 47,4 

B nadzemní č. 360 0,7 

C kořen 37 110,8 

D nadzemní č. 223 0,7 

E kořen 73 25,1 

F nadzemní č. 384 0,3 

odběr 27.3.2009 

3/5 mg   

HMX 

A kořen 16 161,9 

B nadzemní č. 115 1,0 

C kořen 56 52,3 

D nadzemní č. 448 0,6 

E kořen 62 108,6 

F nadzemní č. 555 0,8 

odběr 31.3.2009 

4/5 mg   

HMX 

A kořen 50 187,8 

B nadzemní č. 368 1,0 

C kořen 35 45,8 

D nadzemní č. 134 1,4 

E kořen 45 125,1 

F nadzemní č. 346 0,8 

odběr 3.4.2009 

5/5 mg   

HMX 

A kořen 10  195,8 

B nadzemní č. 113 10,5  

C kořen 40 52,9  

D nadzemní č. 234 1,6  

E kořen 72 51,0  

F nadzemní č. 648 2,0  
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Tab. 19. Množství aplikovaného HMX v jednotlivých odběrech 

Počet dní od 

aplikace 

Množství 

aplikovaného 

HMX [mg] 

HMX 5 

2 2 

7 5 

10 8 

14 10 

17 13 

 

 

 

HMX 5

0

50

100

150

200

250

3 8 11 15 18

počet dní od aplikace HMX

µg/mg DM

kořen nadzem. č.

 
Graf 26. Stanovení obsahu akumulovaného HMX vyjádřeného v μg HMX/mg rostlinné tkáně 

(sušiny), při počáteční aplikované koncentraci 5mg/l HMX, srovnání 5 odběrů, konopí 
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6. Diskuze 

 
Některé rostlinné druhy vykazují velkou kapacitu akumulovat organické 

polutanty z prostředí. Účelem této diplomové práce bylo ověřit schopnost vybraných 

rostlinných druhů akumulovat, případně degradovat, výbušniny typu nitraminů a 

kvantitativně vyhodnotit fytoremediační potenciál rostlin. V rámci této fytoremediační 

studie byly použity dva rostlinné druhy – slunečnice roční (Helianthus annuus L.) a 

konopí seté (Cannabis sativa L.). Byly vybrány jako rostlinné druhy poměrně běžně 

produkované zemědělstvím, u nichž jsou podmínky pěstování snadno dosažitelné i na 

velkých půdních plochách.  

 

Studie akumulace byla prováděna v hydroponických systémech jako ve většině 

předchozích publikovaných pracích (viz teoretická část). Při hydroponické kultivaci 

byly aplikované roztoky vybraných nitraminů (RDX a HMX) v přímém kontaktu 

s rostlinnými kořeny, kde pravděpodobně docházelo k příjmu výbušnin rostlinou 

nasáváním hydroponického média obsahujícího RDX, resp. HMX. Pro úspěšnou 

fytoremediaci je důležitá nejen přístupnost látek z prostředí, ale významnou roli hraje i 

rozpustnost studovaných nitraminů. Zároveň při aplikaci roztoků je nutné zvážit vliv 

rozpouštědla na rostlinu (především její růst). Proto jsem provedla test, kdy byla 

stanovena rozpustnost RDX, resp. HMX v nejběžněji používaných organických 

rozpouštědlech. V experimentech byla využita tři rozpouštědla – aceton, acetonitril a 

DMSO. V případě užití u slunečnic mohlo dojít vlivem odpařování acetonu ke snížení 

rozpustnosti nitraminů v roztoku a v důsledku toho k nižší přístupnosti látky k nasátí 

kořenovým systémem a tedy k mírnému zkreslení výsledků. Další experimenty 

probíhaly s rozpouštědly charakterizovanými nižší těkavostí než aceton. DMSO je 

poměrně dobře tolerován rostlinou a byl použit u experimentu konopí/HMX (5mg/l 

počáteční koncentrace) k možnosti delší kultivace rostlin s roztokem HMX. Tolerance 

rostlin vůči DMSO je však závislá na aplikovaném množství rozpouštědla jak vyplývá 

z prvního pokusu konopí/HMX (počáteční koncentrace 50mg/l), kdy byl přidaný objem 

rozpouštědla 2ml (z důvodu srážení roztoků DMSO s hydroponickým médiem při 

koncentraci 50mg/l) a kontrolní rostliny již po 4 dnech kultivace vykazovaly výrazný 

úbytek biomasy, nekrotické skvrny a usychání listů.  
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Na délku kultivace rostlin v roztocích výbušnin má vliv zároveň i aplikovaná 

výbušnina, resp. její množství. Proto jsem stanovila pomocí testu inhibice elongace 

kořene hořčice bílé (Sinapsis alba L.) fytotoxicitu studovaných nitraminů (norma ISO 

7346). Analogickým způsobem byl proveden experiment na schopnost klíčivosti semen 

konopí setého jako konkrétně využitého rostlinného druhu při této fytoremediační studii. 

Výsledkem testu toxicity na semenech hořčice není předpokládaná závislost 

vyšší inhibice, resp. menšího nárůstu primárních kořenů na zvyšující se aplikované 

koncentraci RDX, resp. HMX. Nejvyšší koncentrace 50mg/l a 25mg/l vykazují u obou 

výbušnin nižší inhibici elongace primárního kořene než u kontroly, které byl přidán jen 

kultivační roztok, tj. bez výbušniny a rozpouštědla. U nejvyšších dvou koncentrací lze 

předpokládat mírné vysrážení nitraminu z roztoku a tedy sníženou schopnost ovlivnit 

klíčení semen a vyšší nárůst oproti kontrole, kdy DMSO jako použité rozpouštědlo 

pozitivně v daném množství ovlivnilo klíčení semen. 

V testu s RDX u semen konopí setého je graficky znázorněna (viz Graf 5. a 6.) 

předpokládaná závislost na nárůstu primárních kořenů a procentuálním vyjádřením 

inhibice. Se zvyšující koncentrací roztoku RDX docházelo k vyšší inhibici růstu kořenů. 

Roztoky HMX aplikované semenům konopí setého v testu toxicity vykazují vyšší nárůst 

s vyšší koncentrací a tedy opačný předpokládaný vliv.  

Při srovnání RDX a HMX výsledky naznačují vyšší toxicitu RDX, jsou však 

zatíženy výraznými směrodatnými odchylkami, kdy se mohla projevit obtížná 

rozpustnost těchto látek (především HMX) při vyšších koncentracích. Výsledky mohou 

být ovlivněny nejen rozpustností nitraminů v použitých rozpouštědlech (viz výše), ale 

případně i kvalitou semen.  

Takto provedený test však určuje pouze akutní toxicitu, nesleduje vliv 

dlouhodobé expozice RDX a HMX na růst rostlin. 

 

Vliv dlouhodobější toxicity nitraminů byl stanoven jako růstový faktor a růst 

vyjádřený v % stanovený u rostlin při jednotlivých odběrech. Na základě výsledků lze 

v prvních odběrech sledovat nárůst rostlinné biomasy, s přibývající délkou kultivace a 

přidaným množstvím roztoku je patrný vliv nitraminů na úbytek hmotnosti rostlin, u 

vyšších koncentrací (při užití dvou koncentrací paralelně stanovovaných vzorků) byl 

růst inhibován více než v případě koncentrace nižší. Výrazný úbytek růstu sledovaný při 

pokusu 50mg/l HMX u konopí byl především výsledkem působení velkého množství 

aplikovaného rozpouštědla DMSO. 
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Pro studie akumulace nitraminů byla zvolena různá uspořádání experimentů. 

V případě využití slunečnic byly aplikovány dvou skupinám roztoky o koncentraci 

10mg/l a 50mg/l RDX i HMX, kdy docházelo k postupnému přidávání dalšího množství 

příslušných roztoků. Vybrané koncentrace byly zvoleny v korelaci s předchozími 

pracemi. U koncentrace 10mg/l bylo předpokládaným výsledkem rozložení přijaté 

výbušniny do jednotlivých rostlinných orgánů, koncentrace 50mg/l měla kvantitativně 

ukázat do jaké míry je rostlina schopna přijmout aplikovanou látku a případné 

výraznější účinky na růst rostlin a jejich stav. U koncentrace 10mg/l RDX jsou graficky 

znázorněny (viz Graf 13.) výsledky, kdy akumulace RDX se v počátečních odběrech 

objevuje více v nadzemních částech rostliny, v posledním provedeném odběru, tj. 12. 

den od aplikace, je větší množství akumulováno v kořenech rostlin. Koncentrace 50mg/l 

RDX (viz Graf 14.) vykazuje kvantitativně větší akumulaci kořenech, toto rozložení 

zůstává stejné u dalších dvou odběrů. Míra akumulace nevykazuje lineární závislost. 

Tento jev může být způsoben již zmíněným možným srážením roztoků nitraminů 

z hydroponického média, také se na něm pravděpodobně podílí interindividuální 

charakteristiky rostlin (např. odlišná hmotnost rostlinné biomasy, vnitřní transportní a 

metabolické vlastnosti, atd.). Při porovnání těchto dvou koncentrací s jejich rozdílným 

rozložením akumulované látky v rostlinných orgánech může být jev vysvětlen odlišnou 

transpirací rostlin. U nižší koncentrace je k dispozici pro aktivní příjem kořenovým 

systémem menší množství látky, které pak vodními cestami se snáze dostává do 

nadzemní části rostliny, zatímco se zvyšujícím množstvím je transpirace kvantitativně 

stejná (popř. nižší) a akumulovaná látka zůstává v kořenech.  

Při aplikaci HMX rostlinám slunečnic ve dvou odběrech byla pozorována 

výrazná akumulace v kořenech rostlin než v nadzemních částech v případě obou 

zvolených koncentracích. Se zvyšující se dobou od aplikace počáteční koncentrace 

docházelo ke snížení akumulovaného HMX v rostlině. Rozdíly výsledků a velikosti 

směrodatných odchylek lze vysvětlit jevem interindividuálních rozdílů rostlin. Výsledky 

jednotlivých odběrů byly získány z průměrných hodnot 3 rostlinných vzorků, které byly 

paralelně zpracovány. Rostliny nebyly standardizovány dle hmotnosti, neboť i při 

takové standardizaci je možno získat výsledky s výraznými statistickými odchylkami. 

Rostlinám konopí byly aplikovány roztoky RDX v koncentraci 25mg/l a 

50mg/l, k těmto počátečním koncentracím nebylo dále přidáváno další množství RDX. 

Tento experiment byl prováděn za účelem sledování předpokládaného přesunu 
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akumulovaného RDX z kořenů do nadzemních částí rostliny. Na základě Grafu 23. a 24. 

je možné pozorovat transpirační mechanismus. Při odběru po 3 dnech od počátku 

kultivace se projevuje větší akumulace RDX v kořenech než nadzemních částech, v 6. 

dnu je akumulace nepatrně vyšší v nadzemních částech a při ukončení pokusu v 10. dnu 

je akumulace výrazně vyšší v nadzemních částech rostlin.  

Aplikace HMX 50mg/l jako jedné koncentrace byla zvolena za účelem 

sledování kvantitativní schopnosti konopí akumulovat HMX. K počáteční koncentraci 

bylo přidáváno postupně další množství roztoku HMX, avšak tento experiment musel 

být předčasně ukončen, neboť rostliny vykazovaly významný úbytek růstu a nekrotické 

změny. Přesto z výsledků dvou odběrů (graficky znázorněné viz Graf 25.) vyplývá vyšší 

akumulace v kořenech rostlin. Tento výsledek vykazuje analogii k výsledkům aplikace 

50mg/l RDX, resp. HMX rostlinám slunečnic. Pro další experiment s HMX u rostlin 

konopí byla zvolena počáteční koncentrace 5mg/l HMX s postupným přidáváním 

příslušného roztoku, aby došlo k eliminaci nežádoucího vlivu na rostliny (tj. přidávání 

velkých objemů DMSO jako použitého rozpouštědla) a zároveň bylo možno experiment 

provést dlouhodoběji. Pokus trval 18 dní od počátku kultivace s HMX, delší doba 

kultivace rostlin s HMX byla omezena hydroponickým uspořádáním experimentu, kdy 

rostliny konopí nevykazují delší životnost v hydroponicky pěstovaných kulturách. Se 

zvyšováním obsahu HMX v hydroponii je výsledkem (viz Graf 26.) výrazná akumulace 

v kořenech, která se zvyšuje s počtem dní kultivace. Akumulace v nadzemních částech 

rostlin je nepatrná v porovnání s kořeny. Hromadění akumulovaného HMX je opět 

pravděpodobně důsledkem stálého zvyšování množství HMX v hydroponickém médiu a 

transpirací, která se jen nepatrně projeví.  

 

Na základě rozdílného uspořádání jednotlivých experimentů nelze graficky 

stanovit porovnání mezi rostlinnými druhy slunečnice roční a konopí setého. Přesto 

z daných výsledků vyplývá schopnost příjmu a akumulace RDX a HMX rostlinnými 

druhy Helianthus annuus L. a Cannabis sativa L. U obou rostlinných druhů je v případě 

postupného přidávání množství výbušniny akumulace vyšší v kořenech. Předpokladem 

je při uspřádání experimentu jako v případě aplikace RDX konopí postupné přemístění 

akumulovaného nitraminu do nadzemních částí rostlin jak uvádí např. Vila a kol., 2007. 

Díky akumulaci v nadzemních částech rostlin se cizorodé látky, resp. nitraminy mohou 

dostat do potravního řetězce. Z výsledků analýzy chromatografických metod (TLC a 
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především HPLC) nebyly zjištěny degradační produkty těchto nitraminů při zvoleném 

uspořádání fytoremediační studie a použitých rostlinných druhů.  
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7. Závěr 
 

 

 Test inhibice elongace primárních kořenů hořčice bílé a konopí setého 

dostatečně neprokázal zvýšenou akutní toxicitu nitraminů. Výsledky nebyly 

statisticky průkazné. 

 

 Pro kultivaci rostlin Helianthus anuus L. se ukázala jako vhodnější kultivace 

v hydroponickém uspořádání v kultivační místnosti s pouze horním 

osvětlením na rozdíl od rostlin Cannabis sativa L., které pro úspěšný vývoj 

bylo potřeba předpěstovat v perlitu a dále pěstovat ve skleníku.  

 

 Na základě stanovení rozpustnosti byly vybrány pro experimenty 

s hydroponicky kultivovanými rostlinami rozpouštědla aceton, acetonitril a 

DMSO. 

 

 Analytickou metodou chromatografie na tenké vrstvě byla zjištěna 

akumulace pouze orientačně (kvalitativně), pro stanovení obsahu byla 

použita kapalinová chromatografie (HPLC). 

 

 Rostlinné vzorky vykazovaly akumulaci nitraminů především v kořenech, 

nebyly detekovány žádné degradační produkty. 



 80 

8. Seznam použité literatury 
 

 
1. Alexander M. 2000, Aging, bioavailability, and overestimation of risk from environmental 

pollutants. Environmental Science & Technology 34, 4259-4265 

2. Anderson T.A., Coats J.R. 1994, Bioremediation through rhizosphere technology. ACS symposium 

series, No 63. American Chemical Society, Washintron D.C.  

3. Best E.P.H., Zappi M.E., Fredricson H.L., Sprecher S.L., Ochman M. 1997, Screening of aquatic 

and wetland plant species for phytoremediation of explosives-contaminated groundwater from the 

Iowa Army Ammmunition Plant. Ann. NY Acad. Sci. 829: 179-194 

4. Best E:P.H., Sprecher S.L., Larson L.S., Fredricksonn H.L., Bader D.F. 1999, Environmental 

bahaviour in grounwater from the Milan Army ammunition plant in aquatic and wetland plant 

treatments. Uptake and fate of TNT and RDX in plants. Chemosphere 39, 2057-2072 

5. Best, E.P.H., Geter, K.N., Tatem, H.E., Lane, B.K., 2006. Effects, transfer, and fate of RDX from 

aged soil in plants and worms. Chemosphere 62, 616-625 

6. Best, E.P.H., Miller, J.L., Larson, S.L., 2001. Tolerance towards explosives, and explosives 

removal from groundwater in treatment wetland mesocosms. Wat. Sci. Tech. 44, 515e521 

7. Bhadra R., Spanggord R.J., Wayment D.G., Huges J.B., Shanks J.V. 1999a, Characterization of 

oxidation products of TNT metabolism in aquatic phytoremediation systems of Myriophyllum 

aquaticum. Environ. Sci. Technol. 33: 3354-3361 

8. Bhadra R., Wayment D.G., Williams R.K., Barman S.N., Stone M.B., Huges J.B., Shanks J.V. 

2001, Studies on plant-mediated fate of the explosives RDX and HMX. Chemosphere 44, 1259-

1264 

9. Bhadra, R., Wayment, D.G., Hughes, J.B., Shanks, J.V., 1999. Confirmation of conjugation 

processes during TNT metabolism by axenic plant roots. Environ. Sci. Technol. 33, 446-452 

10. Bhushan B., Halasaz A, Thiboutot S., Apleman G., Spain J.C., Hawari H. 2002, Biotransformation 

of hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine cytalyzed by a NAD(P)H: Nitrate oxidoreductase from 

Aspergillus niger. Environ. Sci. Technol. 36, 3104-3108 

11. Bhushan B., Trott S., Spain J.C., Halasaz A., Pacquet L., Hawari J. 2003, Biotransformation of 

hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) by a rabbit liver cytochrome P-450: Insight into 

mechanism of RDX biodegradation by Rhodococcus sp. Strain DN22. Appl. Environ. Microbiol. 

69, 1347-1351 

12. Bruns-Nagel, D., T. C. Schmidt, O. Drzyzga, E. von Löw, and K. Steinbach. 1999. Identification of 

oxidized TNT metabolites in soil samples of a former ammunition plant. Environ. Sci. Pollut. Res. 

6:7-10 

13. Burken J.G., Shanks J.V., Thompson P.L. 2000, Phytoremediation and plant metabolism of 

explosives and nitroaromatic compounds. In: Biodegradation of Nitroaromatic Compounds and 

Explosives. pp. 239-276. Spain J.C., Huges J.B., Knackmuss H., Eds., CRC Press, Boca Raton, 

Florida 

14. Burken J.G., Schnoor J.L. 1998, Predictive relationships for uptake of organic contaminant by 



 81 

hybrid poplar trees. Environ. Sci. Technol. 31:1399-1406 

15. Castillo F. J.,Pen el C.,Grepin H.: Plant Physiol. 74,846 (1984). 

16. Cataldo, D.A., Harvey, S.D., Fellows, R.J., 1990. An Evaluation of the Environmental Fate and 

Behavior of Munitions Material (TNT, RDX) in Soil and Plant Systems. Environmental Fate and 

Behavior of RDX. U.S. Army Biomedical Research and Development Laboratory, Frederick, 

MD 

17. Coleman J.O.D., BlakeKalff M.M.A., Davies T.G.E. 1997, Detoxification of xenobiotics by plants: 

chemical modification and vacuolar compartmentation. Trend Plant Sci. 2: 144-151 

18. Coon M. J.,Ding X.,Pernecky S. J.,Vaz A.D.N.: FASEBJ. 6,66 9 (1992) 

19. Crocker F.H., Indest K.J., Fredrickson H.L., 2006. Biodegradation of the vycliv nitramine 

explosives RDX, HMX, and CL-20. Appl. Microbiol.Biot. 73, 274–290. 

20. Cunningham S.D., Berti W.R. 1993, Remediation of contaminated soils with green plants: an 

overview. In Vitro Cell. Dev. Biol. ; 29P: 207-12  

21. Curl E.A., Truelove B. 1986, The rhizospere springer, Berlin, Germany 

22. Dec J.,Bollag J. M.: Biotechnol. Bioeng. 44,1132 (1994) 

23. Durst F.,Benveniste I.: Handbook Exp. Pharmacol. 105, 293 (1993). 

24. Durst F.,OiKeefe D. P.: Drug Metabol. Drug Interact. 12, 171 (1995). 

25. Eapen S., Singh S., D'Souza S.F., 2007. Advances in development of transgenic plants for 

remediation of xenobiotic pollutants. Biotechnology Advances 25, 442–451 

26. Ekman D.R., Wolfe N.L. , Dean J.F.D., 2005. Gene Expression Changes in Arabidopsis thaliana 

Seedling Roots Exposed to the Munition Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine. Environ. Sci. 

Technol., 39 (16),  6313–6320 

27. Fletcher J.S., Hedge R.S., 1995. Release of phenols by perrenial plant roots and their potential 

importance in bioremediation. Chemosphere 31, 3000-30016 

28. Fournier, D. et al. 2002. Determination of key metabolites during biodegradation of hexahydro-

1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine with Rhodococcus sp. strain DN22. Appl. Environ. Microbiol. 68, 166–

172 

29. French, C.E. et al., 1999. Biodegradation of explosives by transgenic plants expressing 

pentaerythritol tetranitrate reductases. Nat. Biotechnol. 17, 491–494 

30. Grison R., Pilet P.: J.Plant Physiol. 37,11 80 (1986). 

31. Groom C., Halasz A., Paquet L., Morris N., Dubois C., Hawari J., 2002. Accumulation of HMX 

(octahydro-1,3,5,7-tetrazocine) in indigenous and agricultural plants grown in HMX-contaminated 

anti-tank firing-range soil. Environ. Sci. Technol. 36, 112-118 

32. Haderlein S.B., Weissmahr K.W., Schwarzenbach R.P. 1996, Environ. Sci. Technol. 30: 612-622 

33. Hannink N.K., Rosser S.J., Bruce N.C., 2002.  Phytoremediation of explosives. Crit. Rev. Plant. 

Sci. 21, 511-538 

34. Harvey S.D., Fellows R.J., Cataldo D.A., Bean R.M. 1990, Analysis of 2,4,6-trinitrotoluene and its 

transformation products in soil and plant-tissues by high-performance liquid chromatography. Int. 

J. Chromatogr. 518: 361-374 

35. Harvey, S.D., Fellows, R.J., Cataldo, D.A., Bean, R.M., 1991. Fate of the explosive hexahydro-



 82 

1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) in soil and bioaccumulation in bush bean hydroponic plants. 

Environ. Toxicol. Chem. 10, 845-855 

36. Hawari J. 2000, Biodegradation of RDX and HMX: From basic research to field  application. In 

Biodegradation of Nitroaromatics Compounds and Explosives, Spain. Huges J.C., Knackmuss H.J., 

Eds., Lewis Publisher: New York,pp 277-310 

37. Honeycutt M. E., Jarvis A. S.,  McFarland V. A. 1996, Cytotoxicity and mutagenicity of 2,4,6-

trinitrotoluene and its metabolites. Ecotoxicol. Environ. Safety 35:282-287 

38. Hooker B.S., Skeen R.S. 1999, Transgenic phytoremediation blasts onto the scene, Nat. Biotechnol. 

17: 248 

39. Charles S., Teppen B.J., Li H., Laird D.A., Boyd S.A. 2006, Exchangeable cation hydration 

properties strongly influence soil sorption of nitroaromatic compounds. Soil Sci. Soc. Am. J. 70, 

1470-1479. 

40. Jackson R.G. et al., 2007. Exploring the biochemical properties and remediation applications of the 

unusual explosive-degrading P450 system XplA/B. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 104, 16822–

16827 

41. Just C.L., Schnoor J.L. 2004, Phytophotolysis of Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) in 

leaves of Reed Canary Grass. Environmental Science and Technology 38, 290-295 

42. Karavangeli M, Labrou NE, Clonis YD, Tsaftaris A., 2005. Development of transgenic tobacco 

plants overexpressing maize glutathion S-transferase I for chloroacetanilide herbicides 

phytoremediation. Biomol Eng; 22:121–8. 

43. Kirkwood R.C. 1994, Surfactant-pesticide-plant interactions. Biochem. Soc. Trans. 22(3): 611-616 

44. Kitts C.L., Green C.E., Otley R.A., Alvarez M.A., Unkefer P.J. 2000, Type I nitroreductases in soil 

Enterobacteria reduce TNT and RDX. Can. J. Microbiol. 46, 278-282 

45. Komossa D., Langerbartels C., Sanderman H. Jnr. 1995, Model for uptakeof xenobiotics in plants. 

In: Plant contamination: Modeling and Simulation of Organic Chemical Process. pp. 69-84. Trapp 

S., McFarlane J.C., Eds., CRC Press, Boca Raton, FL 

46. Kurumata M, Takahashi M, Sakamotoa A, Ramos JL, Nepovim A,Vanek T, et al., 2005. Tolerance 

to and uptake and degradation of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) are enhanced by the expression of a 

bacterial nitroreductase gene in Arabidopsis thaliana. Z Naturforsch [C]; 60:272–8 

47. Lachance B., Robidoux P.Y., Hawari j., Ampleman G., Thiboutot S., Sunahara G.I. 1999, Cytotoxic 

and genotoxic effects of energetic compounds on bacterial and mammalial cells in vitro. Mutation 

Research 444, 25-39 

48. Larson S.L., Jones R.P., Escalon L., Parker D. 1999, Environ. Toxicol. Chem. 18, 1270-1276 

49. Macek T., Mackova M., Kas J. 2000. Exploitation of plants for the removal of organics in 

environmental remediation. Biotechnol. Adv. 18: 23-34 

50. Macek T.,Mack ová M.,K・o J.: Biotechnol. Adv. 18 (1),23 (2000). 

51. Macková M., Ferri E.N., Demnerová K., Macek T.: Chem. Listy 95,13 0 (2001). 

52. Basantani M.; Srivastava A., 2007. Plant glutathione transferases - a decade falls short. Canadian 

Journal of Botany; 85, 5; Academic Research Library pg. 443 

53. Marrs K.A. 1996, The function and regulation of glutathione S-transferases in plants. Annu. Rev. 



 83 

Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 47, 127-158 

54. McCormick E.G., Cornell J.H., Kaplan A.M., 1981. Biodegradation of hexahydro-1,3,5-trinitro-

1,3,5-triazine (RDX). Appl. Environ. MicroMicrobiol.42, 817–823 

55. McLellan W.L., Hartley W.R., Brower M.E 1992a, Hexyhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX). 

In: Robert W.C., Hartley W.R. (Eds.). Drinking Water Health Advisory : Munitions. Lewis, Boca 

Raton, pp. 133-180 

56. McLellan W.L., Hartley W.R., Brower M.E 1992a, Octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine 

(HMX). In: Robert W.C., Hartley W.R. (Eds.). Drinking Water Health Advisory : Munitions. 

Lewis, Boca Raton, pp. 247-274  

57. Monteil-Rivera, F., Paquet, L., Deschamps, S., Balakrishnan, V.K., Beaulieu, C., Hawari, J., 2004. 

Physico-chemical measurements of CL-20 for environmental applications with RDX and HMX. J. 

Chromatogr.A 1025, 125-132 

58. Moreland D. E.,Corbin F. T.,McF arland J. E.: Pestic. Biochem. Physiol. 45,43 (1993). 

59. Myers T.E., Brannon J.M., Pennington J.C., Townsend D.M., Davis W.M., Ochman M.K., Hayes 

C.A., Myers K.F. 1998, Technical Report IRRP-98-8 US Army Engineer Waterways Experiment 

Station, Vicksburg, MS 

60. Nebert D. W.,Nelso n D. R., Adesnik M.,Coon M. J.,Esrabrook R. W.,Gonz ales F. J.,Guengerich 

F. P.,Gunsalus I. C.,Johnson E. F.,Kemp er B., Levin W., PhillipsJ. R.,Sato R., Waterman M. R.: 

DNA Cell Biol. 8, 1(1989) 

61. Neidelman S. L.,Gieg ert J., v knize: Biohalogenation. Ellins Horwood Limited,Lon don 1986. 

62. Okawa H, Tsuji H., Shimooji M., Imajuku Y., Imaishi H. 1999, Cytochrome P-450 biodiversity and 

plant protection: J. Pest. Sci. 24, 197-203 

63. Paterson A, Mackay D., Tam D., Shiu W.Y. 1990, Uptake of organic chemicals by plants: A review 

of processes, correlations and models. Chemosphere 21 (3): 297-331 

64. Peterson F.J., Mason R.P., Hovsepian J., Holtzman J.L., 1979. Oxygen-sensitive and insensitive 

nitroreduction by Escherichia coli and rat hepatic microsomes. J Biol Chem; 254:4009–14. 

65. Price C.B., Brannon J.M., Yost S., 1998, Technical Report IRRP-98-2 US Army Engineer 

Waterways Experiment Station, Vicksburg, MS 

66. Price R.A., Pennington J.C., Neumann D., Hayes C.A., Larson S.L. 1997, Technical Report EL-97-

11, US Army Engineer Waterways Experiment Station, Vicksburg, MS 

67. Price, R.A., Pennington, J.C., Larson, S.L., Neumann, D., Hayes, C.A., 2002. Uptake of RDX and 

TNT by agronomic plants. Soil Sediment Contam. 11, 307-326 

68. Robidoux P. Y.,  Bardai G., Paquet L., Ampleman G. , Thiboutot S. , Hawari J., Sunahara G. I. 

2003. Phytotoxicity of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) and octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-

tetrazocine (HMX) in spiked artificial and natural forest soils. Arch. Environ. Contam. Tox. 44:198-

209 

69. Robidoux P. Y., Svendsen C., Caumartin J., Hawari J., Ampleman G., Thiboutot S., Weeks J. M. , 

SunaharaG. I. 2000. Chronic toxicity of energetic compounds in soil determined using the 

earthworm (Eisenia andrei) reproduction test. Environ. Tox. Chem. 19:1764-1773 

70. Robineau T.,Batard Y., Nedelkina S., Cabello-HurtadoF.,LeRet M.,Sorok ine O., Didierjan L., 



 84 

Werck-Reichardt D.: Plant Physiol. 118,10 49 (1998). 

71. Rocheleau S., Lachance B.,  Kuperman R.G., Hawari J.,  Thiboutot S., Ampleman G.,  Sunahara 

G.I., 2008. Toxicity and uptake of cyclic nitramine explosives in ryegrass Lolium perenne. 

Environmental Pollution, Volume 156, Issue 1, 199-206 

72. Rocheleau S., Martel M., Bardai G., Sarrazin M., Dodard S., Paquet L., Corriveau A., Hawari J., 

Gong P., Sunahara G.I. 2005, Toxicity of Nitro-Heterocyclic and Nitroaromatic Energetic Materials 

to Terrestrial Plants in a Natural SandyLoam Soil. Biotechnology Research Institute,Arlington,USA 

73. Rosenblatt D.H., 1980, Toxicology of explosives and propellants. In: Encyclopedia of Explosives 

and Related Items. Kaye S.M.,Ed., Dover, Nex Jersey: US Army Armament Research Dvelopment 

Comittee 

74. Rylott, E.L. et al., 2006. An explosive-degrading cytochrome P450 activity and its targeted 

application for the phytoremediation of RDX. Nat. Biotechnol. 24, 216–219 

75. Salt D.E., Blaylock M., Kumar N.P.B.A., Doshenkov V., Ensley B.D., Chet C., Raskin I. 1995, 

Phytoremediation. A novel strategy for the removal of toxic metals from the enviroment using 

plants. Bio-technol. 13: 468-474 

76. Sanderman H. 1992, Plant-metabolism of xenobiotics. Trends Biochem. Sci. 17: 82-84 

77. Sanderman H: Molecular Ecotoxicology of Plants, Springler Heidelberg, Berlin, 2004 

78. Seth-Smith H.M.B., Rosser S.J., Basran A., Travis E.R., Dabbs E.R., Nicklin S., Bruce N.C. 2002, 

Cloning, sequencing and characterization of the hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine degradation 

gene cluster from Rhodococcus rhodochrous. Appl. Environ. Microbiol. 68: 4764-4771 

79. Schalk M., Batard Y., Sever A., Nedelkina S., Durst F., Werck-Reichhardt D.: Biochemistry 

36,15253 (1997) 

80. Schiller M.: Crit. Rev. Plant Sci. 15,23 5 (1996) 

81. Schnoor J.L. 2002, Phytoremediation of Soil and Ground-water. GWRT Series. E-Series TE-02-01: 

1-45 

82. Schwitzgubel H.J., Vanek T. 2003, Some fundamental advances  for xenobiotic chemicals. In: 

Phytoremediation: Transformation and Control of Contaminants, pp. 123-157. (McCutcheon S.C., 

Schnoor J.L., Eds.) Hoboken, NJ, John Wiley 

83. Smock, L. A., D. L. Stoneburner, and J. R. Clark. 1976. The toxic effects of trinitrotoluene (TNT) 

and its primary degradation products on two species of algae and the fathead minnow. Water. Res. 

10:537-543 

84. Stahl J.D., Van Aken B., Cameron M.D., Aust S.D. 2001, Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine 

(RDX) biodegradation in liquid and solid-state matrices by Phanerochaete chrysosporium. 

Biodegradation J. 13-25 

85. Stiborová M., Hudeček J., Hodek P., Frei E.: Chem. Listy 93,22 9 (1999) 

86. Sunahara G.I., Dodart S., Sarrazin M., Paquet L., Hawari J., Greer C.W., Ampleman G., Thoboutot 

S., Renoux A.Y. 1999, Ecological characterization of energic substances using a soil extractions 

procedure. Ecotoxicol. Environ. Safety 43: 138-148 

87. Sung K., Munster C.L., Yavuz Corapcioglu M., Drew M.C., Park S., Rhykerd R. 2004, 

Phytoremediation and modeling of contaminated soil using eastern gamagrass and anual ryegrass. 



 85 

Water Air and Soil Pollution 159, 175-195 

88. Suresh B., Ravishankar G.A. 2004, Phytoremediation - A novel and promising approach for 

environmental clean-up. Critical Reviews in Biotrechnology 24 (2-3): 97-124 

89. Susarla S., Medina V.F., McCutcheon S.C. 2002, Phytoremediation: An ecological solution to 

organoc chemical contamination. Ecological Engineering 18: 647-658 

90. Talmage S. S., Opresko D. M., Maxwell C. J., Welsh C. J., CretellaF. M., Reno P. H., Daniel F. B. 

1999. Nitroaromatic munitions compounds: environmental effects and screening values. Rev. 

Environ. Contam. Toxicol 161:1-156 

91. Terry N., Zayed A., Pilon-Smith E. 1995, Bioremediation of selenium by plant volatilization. In: 

Teddar D.W., (Ed.), Emerging Technologies in Hazardous Waste Management VIII. 1995 

Extended Abstract fo the Special Symposium. American chemical Society, Industrial and 

Engineering Division, Atlanta, GA  

92. Thompson P., Ramer L., Schnoor J.l. 1999, Environ. Toxicol. Chem. 18, 279-284 

93. Tijet N., Helvig C., Pin ot F., Le Bouaguin R., Lesot A., Durst F., Salau n J. P., Benveniste I., 1998. 

Biochem. J. 332,583 

94. Townsend D.M., Myers T.E. 1996, Technical Report IRRP-96-1 US Army Engineer Waterways 

Experiment Station, Vicksburg, MS 

95. Van Aken B., Yoon J.M., Just C.L., Schnoor J.L. 2004, Metabolism and mineralization of 

Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine inside poplar tissues (Populus deltoides x nigra DN-34). 

Environmental Science and Technology 38, 4572-4579 

96. Vila M., Lorber-Pascal S., Laurent F. 2007, Fate of RDX and TNT in agronomic plants, 

Environmental Pollution 148: 148-154 

97. Vila M., Mehier S., Lorber-Pascal S., Laurent F. 2007, Phytotoxicity to and uptake of RDX by rice. 

Environ. Pollut. 145, 813-817 

98. Watanabe M.E. 1997, Phytoremediation on the brink of commercialization. Eviron. Sci. Technol. 

31:182A-186A 

99. Winfield L.E., Rodgers J.H.J., D’Surney S.J. 2004, The responses of selected plants to short (<12 

days) and long term (2, 4 and 6 weeks) hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) exposure. 

Part I: growth and developmental effects. Ecotoxicology 13, 335-347 

100. Won W. D., DiSalvo L. H., Ng J. 1976. Toxicity and mutagenicity of 2,4,6-trinitrotoluene and its 

microbial metabolites. Appl. Environ. Microbiol. 31:576-580 

101. Zbirovský M, 1986. Chemická technologie I. SNTL, 138-142 

102. http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/explosives-nitramines.htm 

103. Flocco C.G., Lindblom S.D., Smits EAHP, 2004. Overexpression of enzymes involved in 

glutathione synthesis enhances tolerance to organic pollutants in Brassica juncea. Int J 

Phytoremediation;6:289–304 

 

 

 


