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Cel badań 

Możliwość uzyskania szybkiej i 
wiarygodnej informacji o 

wystąpieniu zagrożenia, nieujętego 
w obowiązujących rozporządzeniach 
w sprawie jakości wody do spożycia. 



Metoda  

Przesiewowe testy biologiczne i fizyko-chemiczne,
wykazujące większą lub mniejszą specyficzność
metody, pozwalające stwierdzić obecność substancji
lub związków wykazujących konkretne oddziaływanie
stwarzające zagrożenie dla jakości wody do spożycia
oraz określić intensywność tego zagrożenia poprzez
pomiar stężenia lub określenie procentu efektu
testowego.



Zastosowania

- Substancje aktywne hormonalnie
- Związki genotoksyczne i mutagenne
- Farmaceutyki
- Toksyny sinicowe
- Zanieczyszczenia mikrobiologiczne
- Zanieczyszczenia chemiczne
- Inne



Zastosowania – ocena związków 
aktywnych hormonalnie

Jeden test = aktywność agonistyczna i antagonistyczna w stosunku do ludzkich receptorów 
estrogenowych i androgenowych.
Analiza próbek środowiskowych lub roztworów wybranych substancji (woda, DMSO lub 
inne rozpuszczalniki nietoksyczne dla drożdży w stężeniu 1%).
5 lub 4 x 96 punktów danych.
Analiza przynajmniej 5 lub 4 różnych próbek w 8 rozcieńczeniach dla każdego wariantu 
aktywności hormonalnej + kontrole pozytywne i negatywne.
Wyniki dostępne już po 48h (YES/YAS) lub 18-20h (XL YES/YAS) od rozpoczęcia testu.
Wysoka czułość testu.
Możliwość wyznaczenia LoD i LoQ oraz EEQ i AEQ.
Gotowy arkusz kalkulacyjny do oceny wyników.

Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 
(endocrine disruptors)

Testy XenoScreen YES/YAS i XenoScreen XL YES/YAS



Zastosowania – ocena związków 
aktywnych hormonalnie – umocowanie 
prawne



Zastosowania – ocena związków 
aktywnych hormonalnie – umocowanie 
prawne

Wytyczne EPA 
Oznaczenie zawarte w przesiewowej baterii testów na zwierzętach:

http://www.epa.gov/endo/pubs/assayvalidation/tier1battery.htm

In vitro
Estrogen receptor (ER) wiązanie – cytozol macicy szczura

Estrogen receptor - (hERα) aktywacja transkrypcyjna – linie komórkowe ludzkie (HeLa-9903)

Androgen receptor (AR) wiązanie – cytozol prostaty szczura

Steroidogenesis – linie komórkowe ludzkie (H295R) 

Aromatase – mikrosomy rekombinowane ludzkie

In vivo
Uterotrophic (szczur) 

Hershberger (szczur) 

Pubertal female (szczur) 

Pubertal male (szczur) 

Amphibian metamorphosis (żaba) 

Fish short-term reproduction

http://www.epa.gov/endo/pubs/assayvalidation/tier1battery.htm


Zastosowania – ocena związków 
genotoksycznych

Genotoksyczność – bezpośrednia reakcja rakotwórczych związków 
chemicznych z kwasem deoksyrybonukleinowym (DNA). Działanie 
dzieli się na bezpośrednie lub pośrednie następujące dopiero po 
aktywacji (tzw. prokancerogeny).

Genotoksyczość skutkuje aberracjami chromosomowymi 
(uszkodzenia genetyczne), adduktami DNA u osób 
eksponowanych na związki kancerogenne. Niektóre związki 
genotoksyczne mogą posiadać dawki progowe. 



Zastosowania – ocena związków 
genotoksycznych

Testy UmuC Easy AQ i UmuC Easy CS
Gotowe do użycia zestawy do wykrywania potencjalnie genotoksycznych związków 
poprzez indukowanie odpowiedzi SOS bakterii Salmonella typhimurium
TA1535[pSK1002]. 
Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do badania wody, fazy stałej, 
powietrza, m.in. wody przeznaczonej do spożycia, wód powierzchniowych, ścieków, 
osadów, gleby, emisji gazów, i substancji chemicznych włączając wywoływanie 
reakcji krzyżowych. 

Zalety: 
- Zgodny z ISO 13829: „Water quality -- Determination of the genotoxicity 

of water and waste water using the umu-test”
- Jednodniowe oznaczenie genotoksyczności na mikropłytce
- Certyfikaty analizy
- Oprogramowanie do opracowania wyników



Zastosowania – ocena związków 
mutagennych

Mutacja oznacza trwałą zmianę w ilości lub strukturze materiału 
genetycznego w komórce. Pojęcie „mutacja” odnosi się zarówno 
do dziedzicznych zmian genetycznych, jak i do podstawowych 
modyfikacji DNA, jeśli są znane (w tym specyficzne zmiany par 
zasad i translokacje chromosomowe). Pojęć „mutagenny” i 
„mutagen” używa się w odniesieniu do czynników powodujących 
zwiększone występowanie mutacji w populacjach komórek lub 
organizmów.



Zastosowania – ocena związków 
mutagennych

Testy Ames MPF 98/100 AQUA

Nadaje się do badania wody, ścieków, ekstraktów wodnych, odcieków, wodnych 
roztworów związków chemicznych i mieszanin chemicznych 
Test Ames MPF 98/100 AQUA wykrywa związki potencjalnie mutagenne bez 
konieczności zatężania próbki
Zestaw zawiera wszystkie odczynniki gotowe do użycia wraz ze szczepami 
Salmonella typhimurium TA98 i TA100
Procedura testu umożliwia badanie z i bez frakcji S9 oraz z kontrolami pozytywnymi

Zalety: 
- Test AMES MPF Penta I i Penta 2 zgodny z OECD 471: „OECD GUIDELINE FOR 
TESTING OF CHEMICALS Bacterial Reverse Mutation Test”
- 48 godzinne oznaczenie mutagenności na mikropłytce
- Certyfikaty analizy
- Oprogramowanie do opracowania wyników



Zastosowania – ocena 
farmaceutyków

Farmaceutyki -> Leki, termin ustawowy: produkt leczniczy –
każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub 
syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzania 
do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w 
celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu 
zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej 
dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne 
w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby lub 
zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku 
do substancji stosowanych w celach diagnostycznych oraz 
środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje 
organizmu. 



Zastosowania – ocena 
farmaceutyków

Acrylamide-ES, ELISA Kit
Beta-Agonist-BR, ELISA Kits
Chloramphenicol, ELISA Kits
Clenbuterol, Strip Tests
Enrofloxacin, ELISA Kit
Fluoroquinolones, ELISA Kits
Furaltadone (AMOZ), ELISA Kit
Furazolidone (AOZ), ELISA Kit
Gentamicin, ELISA Kit
Histamine, ELISA Kit
Ionophores (Lasalocid, Maduramicin, 
Monensin, Salinomycin / Narasin)
Ivermectin / Abamectin / Dormectin, ELISA Kit

Malachite Green / Leucomalachite Green, 
ELISA Kit
Melamine, ELISA Kits
Nitrofurantoin (AHD), ELISA Kit
Nitrofurazone (SEM), ELISA Kit
Progesterone, ELISA Kits
Quinolones, ELISA Kit
Ractopamine, Strip Tests
Sulfamethazine (SMZ), ELISA Kits
Sulfamethoxazole (SMX), ELISA Kit
Tetracyclines / Epimers, ELISA Kit
Testosterone, ELISA Kit
Trenbolone / Nortestosterone, ELISA Kit
Tylosin, ELISA Kit

Testy ELISA – oznaczenia immunochemiczne oparte na reakcji selektywnych 
przeciwciał, dające wyniki ilościowe lub półilościowe. 
Najczęściej dostępne w postaci mikropłytek 96-dołkowych. Czasami w postaci 
probówkowej lub pasków skalibrowanych na konkretne stężenie badanej 
substancji.



Zastosowania – ocena 
toksyn sinicowych

Toksyny sinicowe to substancje produkowane przez sinice, które są 
toksyczne w przypadku kąpieli w wodzie z zakwitem sinic, wypicia 
wody, spożycia ryb lub innych organizmów wodnych. Toksyny 
sinicowe, zależnie od swojej specyfiki mogą wywoływać: 
- podrażnienia skóry, żołądka, jelit i spojówek
- działać toksycznie na wątrobę i nerki
- powodować porażenie mięśni z następowym uduszeniem 

wskutek niewydolności oddechowej
- uszkodzenia i zniszczenia hepatocytów



Zastosowania – ocena 
toksyn sinicowych

Testy płytkowe i probówkowe
Anabaenopeptins, ELISA Kit
Anatoxin-a (VFDF), ELISA Kit
BMAA, ELISA Kit
Cylindrospermopsin, ELISA Kit
Microcystins, ELISA Kit (tube format)
Microcystins/Nodularins (ADDA), ELISA Kit
U.S. EPA Method 546
Microcystins/Nodularins (ADDA) SAES 
(Streptavidin Amplified Enhanced Sensitivity), 
ELISA Kit
Microcystins/Nodularins-DM, ELISA Kit
Microcystins/Nodularins, PP2A Kits
Microcystins/Nodularins (Serum), ELISA Kit
Microcystins LR, Check Samples
Saxitoxins, ELISA Kit

Testy paskowe
Anatoxin-a (VFDF), 0-2.5 ppb
Cylindrospermopsin, 0-10 ppb, with 
QuikLyseTM Feature Microcystins, 0.3 ppb, 
Finished Drinking Water
Microcystins, 0-5 ppb, Source Drinking
Water with QuikLyseTM Feature
Microcystins, 0-5 ppb, Finished Drinking
Water
Microcystins, 0-10(20) ppb, Recreational
Water with QuikLyseTM Feature

Testy ELISA dla wód słodkich

https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-09/documents/method-546-determination-total-microcystins-nodularins-drinking-water-ambient-water-adda-enzyme-linked-immunosorbent-assay.pdf


Zastosowania – ocena 
toksyn sinicowych

Testy płytkowe
Brevetoxin (NSP), ELISA Kit
Cyclic Imines (PnTX-A, PnTX-G, SPX-C), RBA Kit
Domoic Acid (ASP), ELISA Kit (AOAC Method 2006.02)
Okadaic Acid (DSP), ELISA Kit (EC 2002/225 Compliant)
Okadaic Acid (DSP), PP2A Kit
Saxitoxins (PSP) Seawater Standards
Saxitoxins (PSP) Shipboard, ELISA Kit (ISSC Certified, 09-107)

Testy ELISA dla wód słonych i słonawych



Zastosowania – ocena 
toksyn sinicowych

Fluorymetria

Fluorescencja jest emisją 
światła przez substancje,
które zaabsorbowały 
światło.

Różne molekuły 
absorbują i emitują 
światło na specyficznych
długościach fali. 

Stężenie jest funkcją 
intensywności 
emitowanego światła. 

Klasyfikacja chlorofilu i glonów

Monitoring środowiska

Wykrywanie barwników

Opracowania naukowe

Kontrole procesu

Platformy pomiarowe



Zastosowania – ocena 
toksyn sinicowych

Widma fluorescencji glonów



Zastosowania – zanieczyszczenia  
mikrobiologiczne

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne - obecność drobnoustrojów 
patogennych, np. bakterii, wirusów, glonów, grzybów, 
pierwotniaków i ich toksyn. 

Obowiązujące rozporządzenia nie dopuszczają szybkich metod do oceny 
zanieczyszczeń mikrobiologicznych. 

Jednakże WHO w ramach opinii dla rewizji Ramowej Dyrektywy Wodnej zaleca 
podjęcie prac nad wdrożeniem nowych, szybszych metod oceny parametrów ATP 

i sumy bakterii. Wchodzą w to metoda ATP oraz mikroskopia i cytometria
przepływowa.

Można już stosować metody ATP w ramach 

monitoringu  operacyjnego

ATP wykorzystuje 1-minutową analizę opartą na pomiarze parametru zwanego Total ATP 
(tATP) lub Wolnego ATP (fATP). tATP reprezentuje ATP pochodzące zarówno z żywych jak 
i nieżywych organizmów, w płynnej zawiesinie, i dlatego jest wskaźnikiem populacji 
planktonu. fATP ocenia ilość wolnego, rozpuszczonego ATP.



Zastosowania – zanieczyszczenia  
mikrobiologiczne

Dla szybkiej identyfikacji zmian mikrobiologicznych : 
Metoda ATP: system Microtox FX (dawniej DeltaTox)
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Zastosowania – zanieczyszczenia  
chemiczne

Zanieczyszczenie chemiczne – zmiana składu chemicznego i 
odczynu (pH). 

Bioindykacja jako szybka i wiarygodna metoda wykrywania zdarzeń 
pojawiania się zanieczyszczeń chemicznych. 
Testy oparte na obserwacji efektów na pojedynczych komórkach, 
liniach komórkowych i całych organizmach. 
Wyniki jakościowe, półilościowe i ilościowe. 
Zgodność z ISO, EPA, i innymi przepisami obowiązującymi w wielu krajach. 



Zastosowania – inne

Inne zagrożenia niewymienione w niniejszej prezentacji, 
a mogące stwarzać realne zagrożenia, m.in. dioksyny, 
POPs-y, oraz te, które dopiero zostaną stworzone i 
wprowadzone do środowiska. 
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