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Streszczenie. przeprowadzono pomiary widm absorpcyjnych i emisyjnych szesnastu pyłków roślin 
i ich analizę metodą składników głównych (pca). praca prezentuje wyniki badań metodą fluore-
scencji wzbudzanej laserowo (lif) linią 355 nm i map wzbudzeniowo-emisyjnych. silna absorpcja 
promieniowania przy długości fali 340 jest charakterystyczna dla pyłków w przeciwieństwie do białek, 
bakterii, grzybów. Metoda pca daje silne zróżnicowanie własności spektralnych tych grup i może 
być wykorzystana do szybkiego wykrywania mikroorganizmów w powietrzu. 
Słowa kluczowe: pyłki roślinne, spektroskopia uV, fluorescencja

1. Wstęp

pyłki roślin stanowią obszerną dziedzinę badań nazwaną palinologią. pyłki 
kwiatów są pokarmem wielu organizmów i bogatym źródłem białek, węglowodanów, 
tłuszczów, soli mineralnych i witamin. zawierają w swoim składzie flawonoidy, ka-
rotenoidy, ligninę, pektyny [1, 2]. pyłki kwiatów zebrane i częściowo przetworzone 
przez pszczoły są dodatkiem do żywności stosowanym do poprawienia ogólnej 
kondycji organizmów, łagodzenia przeziębień, zaburzeń w trawieniu. ziarna 
pyłków pokryte są białkami wywołującymi alergię u osób uczulonych. Miejscowe 
ich stężenie w powietrzu może być bardzo wysokie. rośliny emitują bowiem do 
atmosfery ogromne ilości ziaren, przykładowo jeden kwiatostan brzozy daje ich 
6 mln, a kukurydzy — 50 mln. 
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ze względu na odporność na zniszczenie, są wykorzystywane w analizie pyłkowej 
w warstwach geologicznych do badań ewolucji roślin i ich zmian pod wpływem 
klimatu oraz działalności człowieka. 

ziarna pyłku mają kształty sferyczne lub elipsoidalne o średnicach około 20-60 μm. 
ściana pyłku składa się z dwóch warstw. warstwa wewnętrzna (intyna) zbudowana jest 
z celulozy. warstwa zewnętrzna (egzyna) składa się z biopolimeru — sporopoleniny 
nadającej twardość i trwałość. posiada ona charakterystyczną dla danego gatunku 
budowę, kształty i układy bruzd i porów. egzyna roślin wiatropylnych zwykle jest 
gładka i słabo zróżnicowana, a owadopylnych bardzo rozbudowana z układami 
porów, wyrostków, okienek. charakterystyczne cechy morfologiczne pyłków są 
wykorzystywane w taksonomii roślin. 

duże stężenia pyłków w powietrzu stanowią składnik tła biologicznego w wy-
krywaniu bakterii. podstawą klasyfikacji są cechy morfologiczne, zainteresowanie 
budzą obecnie szybsze metody optyczne, w tym fluorymetryczne, głównie z wy-
korzystaniem mikroskopów fluorescencyjnych [3-6]. celem pracy były badania 
i analizy charakterystyk absorpcyjnych i emisyjnych szesnastu pyłków roślin pod 
kątem interferentów bojowych środków biologicznych i możliwości ich odróżnienia 
od mikroorganizmów. 

1. Materiały i metodyka badań

Materiały grzybów i bakterii otrzymano z wojskowego instytutu Higieny 
i epidemiologii, pyłki zakupiono w firmach sigma oraz duke sci. Białka i amino-
kwasy pochodziły z sigmy. wykaz materiałów przedstawiono w tabeli 1. Badania 
absorpcji zawiesin wodnych substancji przeprowadzono na spektrofotometrze 
lambda 900 firmy perkin-elmer. charakterystyki fluorescencyjne w postaci map 
wzbudzeniowo-emisyjnych (eX-eM) zmierzono na spektrofluorymetrze fs 900 
edinburgh inst. w modzie odbiciowym. pyłki mierzono w zawiesinach wodnych 
o stężeniu 1 mg/ml, a bakterie i spory w zawiesinach o absorbancji 0,1-0,2 przy 
długości fali 500 nm. Badania fluorescencji wzbudzanej laserowo (lif) przepro-
wadzono w układzie pokazanym na rysunku 1.

fluorescencja mierzona na powierzchni kuwety eliminuje efekt silnych rozpro-
szeń promieniowania i znacznych przesunięć maksimum w stronę długofalową. 

układ składa się z laserów, komory pomiarowej, spektrometru i detektora iccd. 
do wzbudzenia zastosowano laser nd:yaG z generacją czwartej harmonicznej 
(266 nm) firmy intelite, trzeciej harmonicznej (355 nm) firmy Quantel oraz laser 
diodowy Gan (375 nm) firmy power technology inc.
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tabela 1
wykaz badanych substancji

pyłki Grzyby

artt — artemisia tridentata pollen (sigma)
arta — artemisia absinthium pollen (sigma)
pra — poa pratensis grass pollen (sigma)
iVa — iva Xantifolia pollen (sigma)
sec — secale cerale pollen (sigma)
Kos — Kochia scoparia pollen (sigma)
niG — populus nigra italica pollen (sigma) 
asp — populus tremuloides pollen (sigma) 
Ber — Bermuda grass pollen (duke)
wal — Black walnut pollen (duke)
pec — pecan pollen (duke)
raG — ragweed pollen (duke)
cor — corn pollen (duke)
pap — paper mulberry pollen (duke)
JoH — Johnson grass pollen (duke)
 JoHs — Johnson grass smut spores 
Bers — Bermuda grass smut spores

aa — Alternaria_alternata
ca — Candida_Albicans
clH — Chladosporium_Herbarum
pBc — Pencilium_brevi_comp
pcH — Pencilium_Chrysogenum

aminokwasy

trp — Tryptofan
tyr — Tyrozyna
phe — Fenyloalanina

Bakterie i spory

BG — Bacillus atrophaeus
Bc — Bacillus cereus
BM — Bacillus megaterium
Bs — Bacillus subtilis
Bt — Bacillus thuringensis
ec — Escherichia coli
Ml — Micrococcus luteus
pa — Pantoea agglomerans
BGs — Bacillus atrophaeus spory
BGst — Bacillus atrophaeus spory techniczne
Bc — Bacillus cereus spory
BM — Bacillus megaterium spory
Bs — Bacillus subtilis spory
Bts — Bacillus thuringensis spory
Btst — Bacillus thuringensis spory techniczne 

Białka

Bsa — albumina wołowa
oVa — albumina kurza
Hsa — albumina ludzka
Gel — żelatyna
Glo — globulina

rys. 1. schemat układu pomiarowego metodą lif
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3. Wyniki i analiza

na rysunku 1 przedstawiono widma absorpcyjne badanych pyłków roślin. 
charakterystyczną ich cechą jest występowanie dwóch pasm absorpcyjnych przy 
długościach fal promieniowania około 260 i 340 nm. obok absorpcji występuje 
znaczne rozproszenie światła, zależne od średnicy ziaren. pasmo absorpcji przy 
długości fali 340 nm widoczne jest jedynie dla pyłków. dla białek, bakterii, grzy-
bów pasmo to jest niewidoczne w badaniach absorpcji, można je wyznaczyć przez 
pomiar widma wzbudzenia fluorescencji. dla porównania własności absorpcyjnych 
pyłków obliczono ich masowe współczynniki absorpcji, przedstawione w tabeli 2. 
widać wyraźne zróżnicowanie własności absorpcyjnych. najsilniej absorbują pro-
mieniowanie niG, asp, raG (α260 > 2), do grupy średniej należą pap, cor, wal, 
iVa, Kos, artt (2 > α260 > 0,7). pozostałe posiadają najsłabsze pasma absorpcji. 
dla sporów pasmo absorpcji przy 340 nm przykryte jest przez silne rozproszenie. 
identyczna kolejność zachowana jest w natężeniu widm luminescencji. 

tabela 2
współczynniki absorpcji pyłków

pyłek α260 [mg/cm2] α340 [mg/cm2] pyłek α260 [mg/cm2] α340 [mg/cm2]

niG 2,27 1,46 iVa 1,28 0,71

pap 1,49 0,86 asp 2,41 1,49

cor 1,32 0,66 Kos 1,78 1,18

wal 1,27 0,69 artt 1,0 0,49

pec 0,83 0,50 arta 0,77 0,40

raG 2,12 1,13 sec 0,15

pra 0,35 0,13 Bers 0,09

Ber 0,30 0,10 JoHs 0,04

współczynniki absorpcji przy długości fali 260 nm są około dwukrotnie większe 
w porównaniu do długości fali 340 nm. różnice te wpływają na widma emisyjne. 
na rysunku 3 pokazano przykładowe widma absorpcji pozostałych grup związków 
i mikroorganizmów. 

na rysunku 4 przedstawiono wyniki analizy charakterystyk absorpcyjnych sub-
stancji metodą składników głównych (pca — Principal Component Analysis). 

pyłki stanowią zwartą grupę, wyraźnie oddzieloną od pozostałych substancji. 
podobnie białka, aminokwasy, bakterie wegetatywne można łatwo zróżnicować. Białka 
leżą pomiędzy pyłkami i bakteriami, co związane jest z występowaniem w tych grupach 
silnych pasm absorpcji przy długości fali 260 nm. najsłabsze grupowanie występuje 
dla form przetrwalnikowych, największe rozrzuty dają spory techniczne.
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Matryce wzbudzeniowo-emisyjne przedstawiają pełną charakterystykę fluore-
scencji, wzajemne względne, znormalizowane natężenia pomiędzy różnymi pasmami 
(rys. 5, 6). pyłki roślin posiadają w porównaniu do białek, grzybów i bakterii znacznie 

rys. 2. widma absorpcji pyłków w wodnej zawiesinie. stężenia pyłków wynosiły 2,4 (pra, Ber), 
pozostałe 0,8 mg/cm3

rys. 3. widma absorpcji bakterii wegetatywnej (Bs), sporów (BGs), grzyba (pBc) — albuminy 
kurzej (oVa)
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rys. 4. wyniki analizy pca widm absorpcji uV różnych grup związków i mikroorganizmów

rys. 5. porównanie matryc eX-eM pyłków roślin i grzybów

rys. 6. porównanie matryc eM-eX bakterii wegetatywnej, sporów i protein
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większe natężenia fluorescencji przy wzbudzeniu promieniowaniem o długości fali 
320-360 nm w porównaniu do wzbudzenia w zakresie 270-290 nm. 

Maksimum fluorescencji przy wzbudzeniu promieniowania w zakresie 270-280 nm 
pochodzi od białek i jest praktycznie stałe dla wszystkich badanych materiałów. przy 
wzbudzeniu w drugim paśmie obserwuje się poprzesuwane maksima (rys. 7).

analiza pca samych pyłków wskazuje na stopień ich podobieństwa (rys. 8). 
Jest więc to czuła metoda pozwalająca na analizę w czasie rzeczywistym materiału 
biologicznego. 

rys. 7. znormalizowane widma lif pyłków, eX = 355 nm

rys. 8. analiza pca widm fluorescencji pyłków przy wzbudzeniu 355 nm
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4. Wnioski końcowe

pyłki roślin stanowią istotną grupę tła biologicznego atmosfery. ogromne ilości 
ziaren emitowane z kwiatów, drzew i traw, duża odporność na zniszczenie powodują, 
że są podstawowymi interferentami przy wykrywaniu w terenie otwartym bakterii 
metodami optycznymi. dotychczas stosowane metody analizy i klasyfikacji pyłków 
roślin oparte były na porównaniu ich cech morfologicznych. przedstawiony materiał 
pokazuje, że pyłki posiadają charakterystyczne własności absorpcyjne i emisyjne, 
odróżniające je od innych substancji biologicznych i mikroorganizmów. silne pasma 
absorpcji i wzbudzenia w zakresie 320-360 nm pozwalają na łatwe rozróżnienie na 
poziomie nawet rodzajów. 

Artykuł wpłynął do redakcji 6.10.2011 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w lutym 2012 r.
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Investigation of UV absorption and emission spectra of pollen
Abstract. ultra-violet absorption and emission spectra of 16 pollens were recorded and analysed 
with pca (principal component analysis) method. results of laser induced fluorescence (lif) 
at 355 nm and excitation-emission maps are presented. pollen presents strong absorption around 
340 nm, whereas it was not found for proteins, bacteria and fungi. pca method provides strong 
differentiation of spectral properties of biological material and can be used for quick classification 
of microorganisms in the air. 
Keywords: pollen, spectroscopy uV, fluorescence


