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Contaminants entering the soil environment as by-products of industrial or
technological processes undergo various transformations. Some easily undergo
degradation, volatilization or leaching, some are accumulated in the living organisms, while others get strongly bound to soil components through sorption,
sequestration or bound-residue formation. In literature, it has been proved that
the above mentioned processes considerably limit the bioavailability of contaminants and hence the effectiveness of biodegradation is lowered. The present
study is a review of the literature on the issue of bioavailability of persistent organic pollutants for microorganisms and soil invertebrates. The first part presents some definitions of bioavailability and bioaccumulation proposed by various authors. Factors influencing the process of biodegradation have also been
described with special attention drawn to their relation to the processes of
bioavailability33.
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1. Wstêp
Hydrofobowe zanieczyszczenia organiczne (HZO) obejmuj¹ obszern¹ grupê
zwi¹zków, które ³¹cz¹ w sobie du¿¹ trwa³oœæ w œrodowisku oraz niejednokrotnie
wysokie w³aœciwoœci mutagenne, kancerogenne i toksyczne. Z powodu powinowactwa do t³uszczów, wiêkszoœci z nich, mog¹ one akumulowaæ siê w poszczególnych
ogniwach ³añcucha pokarmowego, stwarzaj¹c dodatkowe potencjalne zagro¿enie
dla zdrowia cz³owieka. Zwi¹zki te ze wzglêdu na apolarny charakter czêsto równie¿
okreœlane s¹ jako hydrofobowe zanieczyszczenia organiczne (HZO). Z uwagi na wiele Ÿróde³ powstawania HZO (1), obecne s¹ one we wszystkich elementach œrodowiska. Ocenia siê jednak, ¿e w oko³o 90%, ostatecznie ulegaj¹ one akumulacji w glebach (2).
Zanieczyszczenia, które dostaj¹ siê do œrodowiska glebowego podlegaj¹ ró¿nym
przemianom. Pewna ich czêœæ ³atwo ulega rozk³adowi, ulatnianiu b¹dŸ wymywaniu,
inne akumuluj¹ siê w organizmach ¿ywych, a jeszcze inne silnie ³¹cz¹ siê ze sk³adnikami gleby. Z punktu widzenia ekotoksykologii oraz remediacji gleb zanieczyszczonych przez te zwi¹zki po¿¹dane staje siê ich usuniêcie. Jednym z czynników, który
w du¿ej mierze decyduje o efektywnoœci rozk³adu/akumulacji HZO w glebach i osadach dennych jest ich dostêpnoœæ dla (mikro-)organizmów. Gleba i osad denny –
zwane niekiedy wspólnie geosorbentami (3) – to z³o¿one uk³ady w których oddzia³ywania z zanieczyszczeniami organicznymi zale¿¹ od ich w³aœciwoœci oraz budowy. Na rysunku 1 przedstawiono przyk³adow¹ budowê oraz mo¿liwe oddzia³ywania cz¹steczki hydrofobowego zanieczyszczenia organicznego z geosorbentem.

Rys. 1. Uproszczony schemat budowy goesorbenta (3).
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W zale¿noœci od rodzaju i si³y tych oddzia³ywañ zanieczyszczenie wykazuje ró¿ny
zakres dostêpnoœci dla (mikro-)organizmów.
W pierwszej czêœci pracy przedstawiono najczêœciej stosowane definicje zwi¹zane z zagadnieniem biodostêpnoœci oraz bioakumulacji hydrofobowych zanieczyszczeñ organicznych. Opisano równie¿ czynniki maj¹ce wp³yw na proces biodegradacji zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na jego powi¹zanie z procesem biodostêpnoœci.

2. Biodostêpnoœæ – stosowane definicje
W literaturze mo¿na spotkaæ szereg definicji biodostêpnoœci (4-7), które niejednokrotnie s¹ dyskusyjne i nie obejmuj¹ wszystkich aspektów dotycz¹cych opisywanego zagadnienia. Generalnie termin biodostêpnoœæ definiuje siê jako ca³kowit¹
zawartoœæ zanieczyszczenia w glebie lub osadzie dennym, znajduj¹c¹ siê w stanie
wolnym (nie bêd¹c¹ trwale zwi¹zan¹ z matryc¹), które to zanieczyszczenie jest lub
mo¿e byæ pobrane przez organizm (4,8). Przedstawiona definicja stanowi w pewnym stopniu rdzeñ, który przez ró¿nych autorów podlega uœciœleniom b¹dŸ rozszerzeniom uwzglêdniaj¹cym dodatkowe czynniki i procesy. Na przyk³ad w definicji zaproponowanej przez ECETOC (5) za biodostêpn¹ uwa¿a siê tê frakcjê zanieczyszczenia, która posiada zdolnoœæ do wspó³dzia³ania z biosystemem mikroorganizmu.
Z kolei Spacie i Hamelink (9) definiuj¹ biodostêpnoœæ jako koncentracjê substancji
chemicznej obecnej w œrodowisku albo pewn¹ czêœæ tej substancji, która jest potencjalnie dostêpna i mo¿e podlegaæ procesom biologicznym. Wed³ug jednej z definicji
zaproponowanych w Raporcie NRC (6) jako frakcjê biodostêpn¹ okreœla siê tak¹
koncentracjê zanieczyszczenia, która dostêpna jest dla organizmu na drodze absorpcji poprzez systemy ¿yciowe, lub tak¹ iloœæ, która powoduje efekt toksyczny.
W przytoczonych definicjach za frakcjê biodostêpn¹ uznaje siê zatem tê czêœæ
substancji, która jest dostêpna w danej chwili. Gleba jest z³o¿onym dynamicznym
uk³adem. W takich uk³adach zanieczyszczenie, mimo ¿e w danym momencie jest
wolne (np. znajduje siê w wodzie glebowej) nie jest fizycznie dostêpne dla organizmu (rys. 2). Ograniczenie fizycznej dostêpnoœci zanieczyszczeñ mo¿e nast¹piæ m.in.
w wyniku okluzji wewn¹trz formuj¹cych siê cz¹steczek materii organicznej. W okreœlonych jednak warunkach – na skutek ró¿nych procesów zachodz¹cych w glebie –
mo¿e dojœæ do uwolnienia tych zanieczyszczeñ b¹dŸ u³atwienia ich kontaktu z organizmem. Semple i in. (7) w celu rozró¿nienia rzeczywiœcie w danym czasie biodostêpnych zanieczyszczeñ, jak równie¿ tych, które w krótkim czasie mog¹ równie¿ staæ siê
biodostêpne zaproponowali pojêcia biodostêpny (ang. bioavailable) oraz potencjalnie
biodostêpny (ang. bioaccesible). Zgodnie z prezentowanymi definicjami za biodostêpne zanieczyszczenie uwa¿a siê to, które w danym czasie mo¿e swobodnie przejœæ
z matrycy (gleba, osad denny itp.) poprzez b³onê komórkow¹ do wnêtrza organizmu.
Wewn¹trz komórki ksenobiotyk mo¿e ulegaæ szeregu procesom, takim jak np. akumulacja, asymilacja, transformacja i degradacja. Wed³ug cytowanych autorów (7) za
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Nale¿y uœciœliæ, ¿e rozwa¿any w tej pracy szczególny rodzaj sytuacji i wskaŸnika,
jakim jest wspó³czynnik BSAF (ang. biota-sediment accumulation factor) odnosi siê do
akumulacji w uk³adzie organizm-osad (lub gleba). Wartoœci powy¿szego wspó³czynnika wahaj¹ siê w szerokich granicach. Wed³ug Thorsena i in. (10) wartoœci BCF < 1
mog¹ wskazywaæ, ¿e organizm wykazuje zdolnoœæ do metabolizmu zanieczyszczenia (11), b¹dŸ te¿ zanieczyszczenie wykazuje ograniczon¹ biodostêpnoœæ dla tego
organizmu. Wartoœci powy¿ej 1 wskazuj¹ na wyraŸn¹ bioakumulacjê ksenobiotyku
przez organizm (6).
Bioakumulacja zanieczyszczeñ przez bezkrêgowce wodne i glebowe mo¿e odbywaæ siê na drodze (12): bezpoœredniego pobierania z wody (wody glebowej), pobierania gleby lub osadu dennego wraz z pokarmem (pokarm i zanieczyszczenia zwi¹zane s¹ z cz¹steczkami glebowymi) oraz bezpoœredniego pobierania z ¿ywnoœci¹.
Straty zanieczyszczeñ mog¹ byæ zwi¹zane z bezpoœrednim wydalaniem ich do wody,
gleby lub osadu dennego. Dodatkowo w wyniku procesów rozwojowych mo¿e dochodziæ do „rozcieñczenia” zanieczyszczeñ na skutek rozmna¿ania oraz wzrostu organizmu (przy braku „œwie¿ych” ksenobiotyków). Ponadto zanieczyszczenia mog¹
ulegaæ w organizmie procesowi biotransformacji. Poznanie, g³ównych Ÿróde³ zanieczyszczeñ oraz ich przemian w organizmie wa¿ne jest nie tylko z punktu widzenia
biodostêpnoœci, ale równie¿ odgrywa istotn¹ rolê w modelowaniu ich losów w œrodowisku (13).
W istotnym stopniu zakres akumulacji hydrofobowych zanieczyszczeñ organicznych zale¿y od ekologii danego organizmu. W œrodowisku wodnym wyró¿niæ mo¿na
nastêpuj¹ce grupy organizmów ze wzglêdu na mo¿liwe drogi akumulacji zanieczyszczeñ: organizmy unosz¹ce siê w toni wodnej (np. plankton), organizmy ¿yj¹ce
na powierzchni osadów dennych (ma³¿e, œlimaki) oraz organizmy ¿yj¹ce w osadach
dennych (ochotkowate). Akumulacja zanieczyszczeñ w przypadku grupy pierwszej
zachodzi przede wszystkim z wody b¹dŸ cz¹stek zawieszonych w wodzie (np. rozpuszczalnej materii organicznej, koloidów). Kolejn¹ grupê stanowi¹ organizmy ¿yj¹ce na powierzchni osadów b¹dŸ czêœciowo w nich zakopane, które chronione s¹
przed bezpoœrednim kontaktem z osadem dennym muszl¹ (np. ma³¿e). Zanieczyszczenia pobierane s¹ przez te organizmy bezpoœrednio z po¿ywieniem. Trzecia grupa organizmów znajduje siê w bezpoœrednim kontakcie z osadem dennym. Organizmy te mog¹ akumulowaæ zanieczyszczenia zarówno z wody, jak równie¿ z cz¹stek
osadów lub gleby. Zasadniczo organizmy nale¿¹ce do trzeciej z wymienionych grup
wykazuj¹ wy¿szy poziom akumulacji hydrofobowych zanieczyszczeñ organicznych,
ani¿eli organizmy ¿eruj¹ce na powierzchni osadów b¹dŸ w toni wodnej (14).
W œrodowisku glebowym obserwuje siê wiêksz¹ akumulacjê zanieczyszczeñ organicznych przez d¿d¿ownice ani¿eli przez skorupiaki (15). Istotny wp³yw na zakres
akumulacji hydrofobowych zanieczyszczeñ organicznych wywiera zawartoœæ lipidów. Stwierdzono liniowy wzrost wspó³czynnika bioakumulacji ksenobiotyków organicznych wraz ze wzrostem zawartoœci lipidów w organizmie. Odnotowano
(16,17) równie¿, ¿e dany organizm ¿eruj¹cy w ró¿nych warunkach mo¿e charakteryBIOTECHNOLOGIA 1 (76) 9-25 2007
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zowaæ siê równie¿ ró¿nym wspó³czynnikiem biokoncentracji tego samego zanieczyszczenia.
Poza wspomnian¹ ju¿ ekologi¹ danego gatunku istotn¹ rolê w procesach bioakumulacji hydrofobowych zanieczyszczeñ organicznych odgrywaj¹ ich w³aœciwoœci.
W przypadku zwi¹zków charakteryzuj¹cych siê wspó³czynnikiem podzia³u oktanol-woda (log Kow) od 0 do 3 stwierdzono (18) liniowy wzrost ich bioakumulacji wraz
ze wzrostem hydrofobowoœci zwi¹zku (wzrost log Kow). Oznaczane wartoœci BSAF
dla tych ksenobiotyków kszta³tuj¹ siê zwykle na poziomie <0,1 (19). W przypadku
zanieczyszczeñ charakteryzuj¹cych siê zakresem log Kow 3-6 akumulacja ich
kszta³tuje siê na sta³ym poziomie bez wzglêdu na wartoœæ tego parametru. Przyjmuje siê równie¿, ¿e w przypadku tego typu zwi¹zków, BSAF mo¿e przyjmowaæ wartoœci powy¿ej 10 (11,19-21). W badaniach pokazano (8,22,23), ¿e zanieczyszczenia organiczne charakteryzuj¹ce siê wartoœci¹ log Kow <3-4 pobierane s¹ g³ównie z wody
(zawartej w porach glebowych), podczas gdy akumulacja zwi¹zków silnie hydrofobowych (log Kow > 5) nastêpuje przede wszystkim z cz¹stek sta³ych zawieszonych
w wodzie. Dla przyk³adu Ekelund i in. (22) stwierdzili, ¿e akumulacja heksachlorobenzenu przez ma³¿e (Abra nitida) nastêpowa³a z cz¹stek zawieszonych, podczas
gdy mniej apolarny zwi¹zek – lindan, ulega³ bezpoœredniej akumulacji z wody. Podobn¹ prawid³owoœæ zaobserwowali równie¿ Belfroid i in. (23), którzy odnotowali,
¿e akumulacja heksachlorobenzenu przez d¿d¿ownice odbywa siê g³ównie z cz¹stek zawieszonych, podczas gdy zwi¹zki „l¿ejsze” (tetra- i pentachlorobenzen) akumulowane s¹ g³ównie z fazy wodnej. Kierunek akumulacji zanieczyszczeñ zwi¹zany
jest równie¿ z „wiekiem” ksenobiotyków. Johnson i in. (24) powo³uj¹c siê na badania w³asne oraz badania prowadzone przez innych autorów (25,26) wskazuj¹, ¿e
„stare” zanieczyszczenia w wiêkszym stopniu ulegaj¹ akumulacji przez uk³ad pokarmowy ani¿eli wówczas gdy wch³aniane s¹ przez skórê. Autorzy sugeruj¹ (24-26), ¿e
podczas przechodzenia gleby/osadu dennego przez uk³ad pokarmowy – pod wp³ywem substancji trawiennych – dochodzi do zmian w strukturze gleby (odblokowywanie nano- i mikroporów), oraz zmniejszeniu ulega si³a oddzia³ywañ pomiêdzy
ksenobiotykiem a materi¹ organiczn¹. Wynikiem tego jest zwiêkszenie dostêpnoœci
zanieczyszczeñ, które poza organizmem nie by³y dla niego dostêpne. Gevao i in.
(27) odnotowali, ¿e pestycydy (dikamba, atrazyna i isoproturon) mog¹ byæ pobierane przez d¿d¿ownice mimo stwierdzenia wystêpowania tych zwi¹zków w formie
bardzo silnie zwi¹zanej z matryc¹ glebow¹ (ang. bound-residue).
Poza w³aœciwoœciami zanieczyszczenia oraz rodzajem organizmów istotn¹ rolê
w pobieraniu i akumulacji hydrofobowych zanieczyszczeñ organicznych pe³ni (4):
iloœæ i sk³ad materii organicznej (28,29), sk³ad granulometryczny/wielkoœæ agregatów (30) oraz obecnoœæ sk³adników od¿ywczych w œrodowisku (31). Ma i in. (31)
stwierdzili w obecnoœci pokarmu dodawanego w postaci suszonych liœci olchy, kilkakrotne obni¿enie siê akumulacji fluorantenu przez d¿d¿ownice (Lumbricus rubellus).
Dok³adniej wp³yw pozosta³ych wymienionych czynników zosta³ opisany w drugiej
czêœci pracy (32).
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Wa¿nym aspektem w ocenie biodostêpnoœci, jak równie¿ bioakumulacji hydrofobowych zanieczyszczeñ organicznych przez bezkrêgowce jest zdolnoœæ organizmów do ich biotransformacji/metabolizmu, jak równie¿ ich wydalania. Podobnie
jak ma to miejsce w przypadku bioakumulacji HZO, równie¿ ich biotransformacja
i wydalanie w istotnym stopniu determinowana jest rodzajem zwi¹zku, jak równie¿
rodzajem organizmu. Boon i in. (33) oraz Belfroid i in. (34) stwierdzili jedynie nieznaczn¹ (nie jest ona istotna statystycznie) biotransformacjê chlorobenzenów, polichlorowanych bifenyli i dioksyn przez bezkrêgowce glebowe. W badaniach prowadzonych przez niektórych autorów (35,36) wskazuje siê jednak, ¿e bezkrêgowce
zdolne s¹ do biotransformacji wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych
oraz chlorowanych pestycydów. Istotn¹ rolê w wydalaniu zanieczyszczeñ organicznych przez bezkrêgowce – obok wspomnianych czynników i w³aœciwoœci – pe³ni¹
wiek organizmu, pora roku oraz w³aœciwoœci gleby/osadu dennego (12,21,37).

4. Biodegradacja i proces biodostêpnoœci zanieczyszczeñ
Istnieje wiele fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników, które maj¹
wp³yw na zakres i intensywnoœci biodegradacji zanieczyszczeñ organicznych. Degradacja ich mo¿e byæ ograniczona (38,39) przy braku sk³adników od¿ywczych (takich jak: azot, fosfor i potas), obni¿eniu dostêpnoœci tlenu, niskiej temperatury czy
te¿ niekorzystnego odczynu. Ponadto poziom zanieczyszczeñ, mo¿e byæ na tyle wysoki, ¿e ogranicza degradacjê w wyniku toksycznego oddzia³ywania na mikroorganizmy. Poza wspomnianymi czynnikami Reid i in. (40) wymieniaj¹ nastêpuj¹ce zasady,
które musz¹ byæ spe³nione aby dosz³o do biodegradacji zanieczyszczeñ organicznych: 1) organizmy musz¹ posiadaæ zdolnoœæ do biodegradacji okreœlonego zanieczyszczenia; 2) substancja musi byæ podatna na biodegradacjê (biodegradowalna);
3) musi byæ zapewniony kontakt zanieczyszczenia z mikroorganizmem (musi byæ
dostêpna dla mikrorganizmu).
W badaniach pokazano (41,42), ¿e mikroflora glebowa wykazuje znaczne zró¿nicowanie w degradacji hydrofobowych zanieczyszczeñ organicznych. Zdolnoœæ kataboliczna powodowana jest przede wszystkim adaptacj¹ mikroorganizmów do degradacji zwi¹zków naturalnie wystêpuj¹cych w œrodowisku, które charakteryzuje
podobna budowa chemiczna jak zanieczyszczeñ (43). Zdolnoœæ taka rozwijana jest
m.in. (44): na drodze syntezy specyficznych enzymów oraz zmian genetycznych
w wyniku których, mikroorganizmy uzyskuj¹ nowe zdolnoœci metaboliczne degradacji zanieczyszczeñ.
Powszechnie przyjmuje siê, ¿e podatnoœæ zwi¹zku na degradacjê biologiczn¹
zwi¹zana jest z jego rozpuszczalnoœci¹ w wodzie. Degradacja nastêpuje w wyniku
bezpoœredniego kontaktu zanieczyszczenia znajduj¹cego siê w fazie wodnej z komórk¹ mikroorganizmu zdoln¹ do jego degradacji. Przejœcie zanieczyszczenia zaadsorbowanego na matrycy do fazy wodnej (desorpcja zanieczyszczenia) determinuje
BIOTECHNOLOGIA 1 (76) 9-25 2007
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zatem intensywnoœæ biodegradacji, a zarazem biodostêpnoœæ zanieczyszczenia. Prowadzone s¹ jednak badania, w których wskazuje siê, na zdolnoœæ niektórych szczepów bakteryjnych do degradacji zanieczyszczeñ zaadsorbowanych na cz¹stkach glebowych. Zagadnienie to szerzej zostanie omówione w drugiej czêœci pracy (32) opisuj¹cej sorpcjê zanieczyszczeñ organicznych w œrodowisku.
W wyniku zmian zachodz¹cych w glebie mo¿e dochodziæ do obni¿enia b¹dŸ
podwy¿szenia dostêpnoœci zanieczyszczeñ dla organizmów. Proponowane wczeœniej definicje biodostêpnoœci ogranicza³y siê jedynie do ogólnego bardzo w¹skiego
przedstawienia opisywanego zagadnienia. W celu zobrazowania – w ujêciu dynamicznym – pojêcia biodostêpnoœci naukowcy z Uniwersytetu w Stanford (6) „rozbili” opisywane zagadnienie na poszczególne etapy definiuj¹c ca³oœæ jako proces biodostêpnoœci.
Proces biodostêpnoœci cytowani autorzy definiuj¹ jako fizyczne, chemiczne i biologiczne wspó³dzia³ania, które powoduj¹ „wystawienie” organizmów na bezpoœrednie oddzia³ywanie zanieczyszczeñ obecnych w glebach i osadach dennych (geosorbentach). Proces biodostêpnoœci polega na mo¿liwoœci oddzia³ywania zanieczyszczenia ze œwiatem biologicznym. W celu graficznego przedstawienia problemu zastosowano schemat przedstawiony na rysunku 3, w którym wyró¿niono 4 etapy
(A-D) wspólne opisane pojêciem procesu biodostêpnoœci. Etap I opisany liter¹ A
obejmuje procesy zwi¹zane z unieruchomieniem b¹dŸ uwolnieniem zanieczyszczenia w glebie lub osadzie dennym (geosorbentach) (rys. 3 A) na skutek zjawisk fizycznych, chemicznych i biochemicznych. Wi¹zanie zanieczyszczeñ mo¿e nastêpowaæ
na drodze sorpcji na sta³ych cz¹stkach matrycy, b¹dŸ te¿ w wyniku okluzji w strukturach materii organicznej. Wa¿nym aspektem si³y tych oddzia³ywañ, jak równie¿
ich zakresu jest proces „starzenia siê” (ang. aging) zanieczyszczeñ. Zanieczyszczenia
mog¹ byæ uruchomione ponownie w wyniku zmian w wilgotnoœci, zmian w³aœciwoœci powierzchniowych geosorbenta b¹dŸ te¿ innych zjawisk fizycznych i chemicznych. Do biologicznych procesów mog¹cych wp³ywaæ na uruchomienie zanieczyszczeñ zalicza siê dzia³alnoœæ mikroorganizmów, roœlin i bezkrêgowców.

Rys. 3. Proces biodostêpnoœci opisany w raporcie NRC (6). Opis poszczególnych liter przedstawiono
w tekœcie.

16

PRACE PRZEGL¥DOWE

Biodostêpnoœæ i bioakumulacja hydrofobowych zanieczyszczeñ organicznych. Czêœæ I. Informacje ogólne

Opisane literami B i C (rys. 3 B i C) etapy zwi¹zane s¹ z bezpoœrednim pobieraniem zanieczyszczeñ przez organizm, przy czym etap B dotyczy zanieczyszczenia
rozpuszczonego w fazie wodnej b¹dŸ gazowej, podczas gdy etap C okreœla zanieczyszczenie nadal zwi¹zane z geosorbentem. Transport rozpuszczonych zanieczyszczeñ zachodzi na drodze dyfuzji oraz dyspersji, w wyniku których zwi¹zek znajduje siê w bezpoœrednim kontakcie z powierzchni¹ organizmu. W przypadku etapu C procesy dyfuzji i dyspersji maj¹ miejsce, wówczas gdy zanieczyszczenie jest zwi¹zane z cz¹stkami ruchomymi np. koloidami b¹dŸ rozpuszczalnym
wêglem organicznym. Podczas transportu zanieczyszczeñ mog¹ zachodziæ reakcje
ich transformacji na skutek ró¿nych procesów (np. oksydoredukcyjnych, hydrolizy,
fotolizy itp.), w wyniku których dochodzi do zwiêkszenia biodostêpnoœci zanieczyszczeñ.
Proces opisany liter¹ D (rys. 3 D) dotyczy samego przejœcia zanieczyszczenia ze
œrodowiska zewnêtrznego poprzez barierê fizjologiczn¹ do wnêtrza (mikro-)organizmu. Ze wzglêdu na istnienie setek organizmów o ró¿nej fizjologii, bezpoœrednie
pobieranie zanieczyszczeñ przez komórkê – jak równie¿ czynniki utrudniaj¹ce lub
u³atwiaj¹ce ten proces – s¹ zró¿nicowane w zale¿noœci od budowy organizmu.

5. Sekwestracja i pozosta³oœæ zwi¹zana
Od kilku miesiêcy do kilkunastu lat po zanieczyszczeniu gleby przez zwi¹zki organiczne, mimo stwierdzenia podatnoœci ich na biodegradacjê oraz potwierdzenia
obecnoœci mikroorganizmów zdolnych do rozk³adu tych ksenobiotyków zanieczyszczenia nie ulegaj¹ mineralizacji (45-48). Zwi¹zki te nadal mog¹ byæ ekstrahowane
z gleb przy zastosowaniu silnych rozpuszczalników organicznych, jednak ich dostêpnoœæ dla mikroorganizmów oraz bezkrêgowców glebowych zostaje znacznie
zredukowana. Zjawisko tego typu zaobserwowano w przypadku: insektycydów
(48-50), herbicydów (47), wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych
(47,49), 1,2-dibromoetanu (45) oraz wêglowodorów ropopochodnych (46) (rys. 4).
Podobn¹ zale¿noœæ obserwuje siê w przypadku toksycznoœci pestycydów w stosunku do owadów i roœlin. Toksycznoœæ pestycydów ulega zmniejszeniu wraz z up³ywem czasu mimo wystêpowania ich w glebie na poziomie, przy którym efekt toksycznego dzia³ania powinien byæ obserwowany (51,52). W literaturze opisywane
zjawisko nosi nazwê starzenia siê zanieczyszczeñ (ang. aging). W procesie starzenia
zanieczyszczeñ istotn¹ rolê pe³ni powolna sorpcja, dyfuzja oraz podzia³ równowagowy (zwane wspólnie sekwestracj¹) (ang. sequestration) (53). Wzajemny udzia³ wymienionych procesów œwiadczy o zakresie i intensywnoœci sekwestracji zanieczyszczeñ organicznych. Przyjmuje siê dwa mo¿liwe wyt³umaczenia procesu sekwestracji
ksenobiotyków organicznych w glebach i osadach dennych (53,54): dyfuzja do wnêtrza materii organicznej (ang. organic matter diffusion) oraz zatrzymywanie wewn¹trz
nano- i mikroporów glebowych (ang. sorption-retarded diffusion).
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Rys. 4. Wp³yw czasu na akumulacjê pestycydów chloroorganicznych przez d¿d¿ownice (46).

Cykl badañ nad wp³ywem ró¿nych czynników na proces sekwestracji zanieczyszczeñ organicznych prowadzili naukowcy z Cornell University (m.in. 55-66), jak równie¿ inni badacze (67-71). W prezentowanych przez cytowanych autorów wynikach
badañ wskazuje siê, ¿e istotn¹ rolê w opisywanym procesie pe³ni¹ w³aœciwoœci gleb.
Chung i Alexander (55) badali 16 utworów glebowych pod k¹tem ich zdolnoœci do
sekwestracji atrazyny i fenantrenu. W zale¿noœci od typu gleby opisywany proces
osi¹ga³ maksimum po czasie od 120 do 240 dni od wprowadzenia ksenobiotyków.
Proces sekwestracji – zarówno jego zakres jak i szybkoœæ – zale¿a³ równie¿ od rodzaju zanieczyszczenia. Wskazuje to na ró¿ne mechanizmy sekwestracji ksenobiotyków o zró¿nicowanych w³aœciwoœciach. Sharer i in. (71) oceniali desorpcjê 4 zwi¹zków
(chlorobenzen, 1,2-dibromometan, atrazyna i 2,4-D) po 1, 30. i 420. dniach od wprowadzenia ich do gleby. Proces starzenia nie wp³yn¹³ jedynie na zmianê w desorpcji 2,4-D.
W przypadku pozosta³ych zwi¹zków notowano istotne ró¿nice miêdzy frakcj¹ desorbowan¹ na pocz¹tku doœwiadczenia (po pierwszym dniu) i po 420. dniach. Odnotowano równie¿ zró¿nicowanie w zakresie i szybkoœci sekwestracji w zale¿noœci od rodzaju
zwi¹zku. Zwiêkszenie wraz z czasem frakcji pirenu ulegaj¹cej procesowi sekwestracji
obserwowali Macleod i Semple (67). Autorzy odnotowali wiêkszy zakres tego procesu
w glebie leœnej charakteryzuj¹cej siê wiêksz¹ zawartoœci¹ materii organicznej (10,5%
Corg) ani¿eli w glebie pobranej z obszaru u¿ytku zielonego (4,5% Corg). Podobnie we
wczeœniej cytowanych badaniach (55), jak równie¿ w pracy Bogana i Sullivana (70) ob18
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serwowano dodatni¹ zale¿noœæ miêdzy udzia³em zanieczyszczeñ, które uleg³y procesowi sekwestracji a zawartoœci¹ materii organicznej. Nam i in. (61) stwierdzili s³absz¹
mineralizacjê fenantrenu ulegaj¹cemu procesowi sekwestracji w glebach, w których
zawartoœæ wêgla organicznego kszta³towa³a siê powy¿ej 2%. Zjawiska tego nie obserwowano natomiast w glebach z nieznaczn¹ zawartoœci¹ wêgla organicznego. Autorzy
wskazuj¹, na mo¿liwoœæ istnienia granicznego poziomu zawartoœci wêgla organicznego (w tym przypadku < 2%), przy którym sekwestracja zanieczyszczeñ jest nieznaczna
b¹dŸ w ogóle nie wystêpuje (61).
Podobnie jak w przypadku mineralizacji, proces sekwestracji wp³ywa równie¿ na
ograniczenie bioakumulacji zanieczyszczeñ organicznych przez bezkrêgowce
(72-74). Leppänen i Kukkonen (72) stwierdzili istotne obni¿enie akumulacji pirenu
i benzo[a]pirenu przez Lumbriculus variegatus. Conrad i in. (73) równie¿ notowali
w miarê up³ywu czasu stopniow¹ redukcjê akumulacji pirenu przez ten sam organizm testowy.
W szczegó³owych badaniach pokazano, ¿e zakres sekwestracji zanieczyszczeñ
zale¿y nie tylko od iloœci, ale równie¿ od rodzaju, w³aœciwoœci, wieku i pochodzenia
substancji organicznej (64,70,75). Wp³yw poszczególnych frakcji materii organicznej na proces sekwestracji zale¿y równie¿ od w³aœciwoœci samych zanieczyszczeñ.
Seibel i in. (75), zanotowali zró¿nicowany wp³yw kwasów huminowych na stopieñ
degradacji naftalenu, fenantrenu i pirenu. O ile dla naftalenu – w obecnoœci kwasów huminowych – notowano obni¿enie siê stopnia jego degradacji, o tyle w przypadku fenantrenu i pirenu stwierdzono przyspieszenie mineralizacji tych zwi¹zków.
Autorzy sugeruj¹ (75), ¿e w obecnoœci kwasów huminowych mo¿e dochodziæ do
zwiêkszenia biodostêpnoœci zanieczyszczeñ. Podobnie pozytywny wp³yw kwasów
huminowych na zakres degradacji fenantrenu stwierdzili równie¿ White i in. (64).
Wraz ze „starzeniem siê” fenantrenu (w glebie z której usuniêto kwasy huminowe)
obni¿eniu uleg³ równie¿ zakres mineralizacji tego zwi¹zku. W badaniach pokazano
(76), ¿e zasadowa ekstrakcja kwasów huminowych z glebowej substancji organicznej mo¿e prowadziæ do jej zagêszczenia, przede wszystkim w odniesieniu do frakcji
charakteryzuj¹cej siê wysok¹ mas¹ cz¹steczkow¹, tj. humin. Usuniêcie frakcji kwasów huminowych mo¿e ponadto zwiêkszaæ pole powierzchni oraz obni¿aæ œrednicê
porów (77), co z kolei wp³ywa na zwiêkszenie sorpcji hydrofobowych zanieczyszczeñ organicznych. Izotermy adsorpcji dwutlenku wêgla na huminach pokazuj¹, ¿e
ta frakcja materii organicznej posiada szereg porów œrednicy nanometrów, w których obecne s¹ specyficzne dla zwi¹zków organicznych centra sorpcyjne (78).
Zak³ada siê (54,79), ¿e struktury kwasów fulwowych i huminowych zawieraj¹ centra
aktywne (charakteryzuj¹ce frakcjê gumow¹/amorficzn¹), z których desorpcja jest
szybka, podczas gdy w budowie huminów dominuj¹ centra aktywne (frakcja szklista/skondensowana) o powolnej i bardzo powolnej kinetyce desorpcji hydrofobowych zanieczyszczeñ organicznych.
W badaniach modelowych przy zastosowaniu ró¿nych sorbentów potwierdza
siê, ¿e porowatoœæ mo¿e zwiêkszaæ zakres sekwestracji, ograniczaj¹c jednoczeœnie
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biodostêpnoœæ zanieczyszczeñ (60). Rola porowatoœci zale¿y jednak od w³aœciwoœci
nanoporów. Nam i Alexander (60) badaj¹c zakres mineralizacji/desorpcji fenantrenu
w obecnoœci materia³ów o zró¿nicowanej porowatoœci i hydrofobowoœci stwierdzili,
¿e istotn¹ rolê w ograniczeniu desorpcji zanieczyszczenia wykazywa³y adsorbenty
o œrednicy porów 5 i 300-400 nm z hydrofobow¹ powierzchni¹ wewnêtrzn¹. Z zaadsorbowanych 97% fenantrenu, desorpcji uleg³o jedynie 1,0 i 3,4% tego zwi¹zku odpowiednio po 5 i 240. godzinach. W przypadku pozosta³ych badanych sorbentów
charakteryzuj¹cych siê struktur¹ porowat¹, jednak pozbawionych wewnêtrznej hydrofobowej struktury porów nie odnotowano istotnego wp³ywu porowatoœci na zakres mineralizacji/desorpcji fenantrenu.
W kompleksowych badaniach (57) nad wp³ywem w³aœciwoœci fizykochemicznych
gleb na zakres sekwestracji i mineralizacji fenantrenu oraz atrazyny potwierdzono
wyraŸn¹ rolê glebowej materii organicznej w tych procesach. Chung i Alexander (57)
odnotowali istotn¹ dodatni¹ zale¿noœæ miêdzy iloœci¹ fenantrenu, który uleg³ procesowi sekwestracji a zawartoœci¹ wêgla organicznego w glebie. Poza materi¹ organiczn¹ autorzy oceniali równie¿ wp³yw porów glebowych, sumy kationów zasadowych, powierzchni w³aœciwej oraz zawartoœci minera³ów ilastych na proces biodostêpnoœci i sekwestracji. Jedynie w przypadku minera³ów ilastych (zarówno dla fenantrenu, jak i atrazyny) nie notowano zale¿noœci, które wskazywa³yby na istotn¹
ich rolê w opisywanym procesie.
W badaniach nad biodostêpnoœci¹ i sekwestracj¹ zanieczyszczeñ organicznych
w glebach pokazuje siê, ¿e na zakres tych procesów mog¹ mieæ wp³yw poza wymienionymi w³aœciwoœciami gleb równie¿: koncentracja zanieczyszczenia (56), suszenie/zwil¿anie gleby (65,66), wilgotnoœæ gleby (58) oraz obecnoœæ innych WWA (63)
i zwi¹zków powierzchniowo czynnych (62,65,80).
White i in. (66) stwierdzi³, ¿e suszenie i zwil¿anie gleby podczas sekwestracji fenantrenu powoduje zwiêkszenie frakcji zanieczyszczenia, która ulega temu procesowi. Autorzy nie zaobserwowali natomiast podobnej zale¿noœci w przypadku ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP). Nie stwierdzono równie¿ ró¿nic w bioakumulacji badanych zanieczyszczeñ przez Eisenia foetida miêdzy gleb¹ poddawan¹ wspomnianym
procesom a gleb¹, w której zanieczyszczenia ulega³y sekwestracji przy sta³ej wilgotnoœci. Suszenie i zwil¿anie gleby, w której fenantren znajdowa³ siê w formie ograniczonej dostêpnoœci, spowodowa³o wzrost jego mineralizacji. Ponownie nie obserwowano tego efektu w przypadku DEHP. Zwiêkszenie liczby serii suszenia/zwil¿ania
gleby z trzech (66) do szeœciu (65) redukowa³o natomiast mineralizacjê fenantrenu.
Kottler i in. (68) badali wp³yw zwil¿ania gleby wod¹ na proces sekwestracji fenantrenu przed lub w trakcie dodawania tego zwi¹zku. Zwil¿anie gleby przed wprowadzeniem badanego ksenobiotyku zmniejsza³o frakcjê zanieczyszczenia, która uleg³a
procesowi sekwestracji. Dodanie fenantrenu do gleby suchej zwiêksza³o efekt sekwestracji w stosunku do gleby zwil¿onej. Chung i Alexander (56) oceniali wp³yw
koncentracji zanieczyszczenia (1, 10 i 100 mg/kg gleby) na zakres sekwestracji fenantrenu oraz akumulacjê tego zwi¹zku przez d¿d¿ownice. Autorzy stwierdzili ob20
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ni¿enie siê udzia³u fenantrenu, który ulega³ opisywanemu procesowi wraz ze wzrostem koncentracji zanieczyszczenia. Przy najwy¿szym stê¿eniu obserwowano równie¿ ograniczenie akumulacji fenantrenu przez d¿d¿ownice. Badaj¹c zakres sekwestracji i mineralizacji fenantrenu w zale¿noœci od wielkoœci agregatów glebowych
(0-0,125; 0,125-0,25; 0,25-0,5; 0,5-1,0 oraz 1,0-4,0) White i in. (65) stwierdzili, ¿e
w przypadku wszystkich wydzielonych frakcji, z wyj¹tkiem agregatów o najmniejszej œrednicy (0-0,125), sekwestracja wp³ynê³a na obni¿enie zakresu degradacji fenantrenu. Zaobserwowano zale¿noœæ, w której zmniejszaniu œrednicy agregatów towarzyszy³o obni¿enie siê zakresu mineralizacji badanego zwi¹zku. Zale¿noœci tej
nie odnotowano natomiast w przypadku zwi¹zku, który nie zosta³ poddany procesowi sekwestracji (65).
W procesie desorpcji mo¿na obserwowaæ efekt wypierania jednych zanieczyszczeñ przez drugie na zasadzie rywalizacji o miejsca aktywne. White i in. (62) wykazali, ¿e dodatek pirenu lub antracenu mo¿e powodowaæ wzrost mineralizacji fenantrenu, który poddany by³ procesowi sekwestracji. Zjawisko to autorzy potwierdzili
równie¿ w kolejnych badaniach (63). Najwiêkszy wp³yw wypierania obserwowano
przy niskich zawartoœciach fenantrenu oraz wysokich dodawanego pirenu.
Na proces zwiêkszenia biodostêpnoœci zanieczyszczeñ, które uleg³y procesowi
starzenia istotny wp³yw ma równie¿ obecnoœæ zwi¹zków powierzchniowo czynnych

Rys. 5. Wp³yw surfaktantów na zakres mineralizacji zwi¹zków organicznych poddanych procesowi
maskowania (62).
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(62,65,80,81). White i in. (62) stwierdzili, ¿e w obecnoœci surfaktantów zwiêksza siê
zakres mineralizacji ksenobiotyków, które uleg³y procesowi sekwestracji (rys. 5).
Autorzy odnotowali, ¿e wp³yw ten zale¿y od rodzaju zwi¹zku powierzchniowo
czynnego, rodzaju zanieczyszczenia, a tak¿e warunków prowadzenia procesu biodegradacji. W badaniach prowadzonych przez cytowanych autorów obecnoœæ surfaktanta „Novel 1412-56” poprawi³a zakres mineralizacji DEHP (rys. 5), natomiast
nie wp³ynê³a na degradacjê fenantrenu. W przypadku zastosowania surfaktanta „Alfonic 810-60” zaobserwowano odwrotn¹ tendencjê (62). W badaniach autorów (65)
prowadzonych w glebowej zawiesinie wodnej wykazano, ¿e w innych warunkach
wspomniane surfaktanty mog¹ hamowaæ biodegradacjê zanieczyszczeñ.
Pocz¹tkowo termin pozosta³oœci zwi¹zanej by³ stosowany w stosunku do pestycydów zgodnie z definicj¹ opracowan¹ w 1975 r. przez Amerykañski Instytut Nauk
Biologicznych (AIBS). Zgodnie z definicj¹ za pozosta³oœæ zwi¹zan¹ w glebie uznaje
siê „nieekstrahowaln¹” i „nieidentyfikowaln¹” chemicznie pozosta³oœæ pestycydów
po³¹czon¹ z kwasami fulwowymi, humusowymi lub frakcj¹ humin (1). Wed³ug zaproponowanej w póŸniejszym okresie (82) przez IUPAC (ang. International Union of
Pure and Applied Chemistry) definicji za pozosta³oœæ zwi¹zan¹ (zwan¹ równie¿ „pozosta³oœci¹ nieulegaj¹c¹ ekstrakcji”), uznaje siê tê frakcjê pestycydów wprowadzan¹
do œrodowiska, która nie ulega ekstrakcji metodami, nie wp³ywaj¹cymi w istotny
sposób na strukturê chemiczn¹ (pestycydów). Obecnie definicja pozosta³oœci
zwi¹zanej uleg³a licznym modyfikacjom, jednak¿e g³ówny jej „szkielet” nadal opiera
siê na propozycjach AIBS oraz IUPAC. Dla przyk³adu Führ i in. (83) proponuj¹: „Pozosta³oœæ zwi¹zan¹ stanowi¹ zwi¹zki obecne w glebie, roœlinach i zwierzêtach, które
wystêpuj¹ po wyekstrahowaniu jako zwi¹zki pierwotne lub ich metabolity, przy
za³o¿eniu, ¿e proces ekstrakcji nie wp³ywa na zmiany zwi¹zku i jego w³aœciwoœci.
Wystêpowanie zwi¹zku w postaci pozosta³oœci zwi¹zanej zasadniczo redukuje jego
przyswajalnoœæ oraz biodostêpnoœæ. Zagadnienie tworzenia, przemian i w³aœciwoœci
pozosta³oœci zwi¹zanej dok³adnie opisane zosta³o w pracy (1).

5. Podsumowanie
Biodostêpnoœæ hydrofobowych zanieczyszczeñ organicznych jest zagadnieniem
nowym, rozwijanym dopiero w nielicznych oœrodkach naukowych na œwiecie. Dok³adne poznanie zjawisk i czynników odpowiedzialnych za ten proces jest wa¿ne
nie tylko z punktu widzenia ekotoksykologicznego, ale równie¿ zwiêkszenia skutecznoœci procesów bioremediacyjnych. Z prezentowanych w tej czêœci pracy informacji widaæ, ¿e proces biodostêpnoœci zale¿y nie tylko od rodzaju zwi¹zku (jego
w³aœciwoœci), ale równie¿ od warunków œrodowiskowych, a tak¿e rodzaju i wieku
organizmu. Z tego wzglêdu opracowanie odpowiednich definicji, jak równie¿ modeli dotycz¹cych opisywanego zagadnienia w stosunku do wszystkich grup organizmów jest niezmiernie trudne, co stawia przez badaczami nowe wyzwania.
22
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Praca finansowana ze œrodków Komitetu Badañ Naukowych w latach 2005-2008 jako projekt badawczy (nr 2 P06S 005 29). P. Oleszczuk dziêkuje Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za przyznanie Krajowego
Stypendium dla M³odych Naukowców.
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