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Bioluminescencja, czyli analiza 
ukierunkowana na efekt

Irena Maria Choma*

W ostatnich latach rośnie znaczenie testów aktywności biologicznej, które pozwalają wykryć w skompliko-

wanych mieszaninach i matrycach te substancje, które daną aktywność posiadają, czyli charakteryzują się 

właściwościami przeciwbakteryjnymi, przeciwgrzybiczymi, estrogennymi, genotoksycznymi itp. Największe 

znaczenie zdobywają metody, które łączą testy aktywności biologicznej z technikami separacyjnymi, takimi 

jak chromatografia cienkowarstwowa (TLC). Na szczególną uwagę zasługuje sprzężenie TLC z detekcją mikro-

biologiczną, tzw. TLC-bioautografia, a zwłaszcza jej odmiana TLC-bioluminescencja wykorzystująca w detekcji

luminescencyjne bakterie. 

Chromatografia planarna

1. Wprowadzenie
Testy aktywności biologicznej 
(bioassays), w tym testy zwią-
zane z pomiarem biolumine-
scencji, należą do tzw. metod 
ukierunkowanych na efekt 
(EDA, effect-directed analy-
sis) [1,2]. Typowe nowoczesne 
metody analityczne umożli-
wiają analizę jednocześnie na-
wet kilkuset związków wystę-
pujących w danej matrycy np. 
w próbce wody. W połączeniu 
z metodami spektroskopo-
wymi, jak spektrometria mas 
(MS), dostarczają informacji 
o strukturze rozdzielonych 
analitów, nie dają jednak in-
formacji o ich aktywności bio-
logicznej. Testy aktywności 
biologicznej nie posiadają tak 
dużej zdolności rozdzielczej, 
ale za to pozwalają na wy-
chwycenie spośród ogromnej
liczby związków w próbce 
tych, które są czynne biolo-
gicznie i potencjalnie groźne 
dla człowieka. Zazwyczaj ana-
litykowi nie są znane wszyst-

kie substancje toksyczne za-
warte w danej matrycy np. 
analizując herbicydy w glebie, 
może on wykryć kilkanaście 
ich rodzajów, pozostawiając 
nie wykryte różne ich pochod-
ne, metabolity czy produkty 
rozkładu. Wiele z nich może 
wykazywać wyższą toksycz-
ność od związków macierzy-
stych. Analiza ukierunkowana 
na efekt pozwala wychwycić 
większość takich związków. 
EDA to metody często o cha-
rakterze przesiewowym, skri-
ningowym, wymagające po-
twierdzenia i dokładniejszej 
analizy np. wykrycie niezna-
nego pestycydu wymaga dal-
szej analizy i określenia jego 
budowy oraz stężenia. Nie-
mniej bez zastosowania EDA 
w ogóle nie wiedzielibyśmy 
o istnieniu danego pestycydu 
w analizowanej próbce.
Poniżej wymieniono niektóre 
testy badające aktywność bio-
logiczną. Testy genotoksycz-
ności (testy aberracji chromo-

somowych, testy mikrojądro-
we, testy kometowe, tworze-
nia adduktów, nieplanowanej 
syntezy DNA) oraz mutacji 
powrotnych bakterii.
Test Yes dla oznaczania związ-
ków o aktywności estrogennej.
Testy enzymatyczne (np. inhi-
bicja esterazy acetetylocholi-
nowej, Penzym).
Testy mikrobiologiczne kla-
syczne (rozcieńczeniowe i dy-
fuzyjne).
Testy bioautograficzne (m.in.
bezposrednia bioautografia, 
w tym biolominescencja).

Niniejsze opracowanie doty-
czy głównie ostatniego ro-
dzaju testu, polegającego na 
połączeniu chromatografii
cienkowarstwowej z detekcją 
za pomocą bioluminescen-
cyjnych bakterii. Pokrótce 
zostaną też omówione inne 
testy, których zasada działania 
związana jest z zastosowa-
niem szczepów bakteryjnych, 
zwłaszcza że część z nich opie-

ra się również o metody spek-
troskopowe.

2. Testy genotoksyczności
Spośród testów genotyksycz-
ności wyróżniają się testy z uży-
ciem mikroorganizmów jak: 
test Amesa, SOS-Chromotest, 
Umu-test, Mutatox.
Test Amesa – stosowane są 
mutanty Salmonella typhimu-
rium niezdolne do syntezy 
aminokwasu histydyny. Je-
śli pod wpływem badanego 
związku chemicznego nastąpi 
powrót do histydyno-zależ-
nych bakterii uznaje się ten 
związek za genotoksyczny. 
SOS-Chromotest – stosowane 
są mutanty E. coli. Jeśli tok-
syczny związek chemiczny 
zaktywuje system naprawy 
SOS DNA następuje synteza 
enzymu beta-galaktozydazy 
u E. coli. Równolegle w teście 
ocenia się aktywność alkalicz-
nej fosfatazy, która świadczyć 
może również o toksyczności 
badanego związku.  
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Umu test – zbliżony do te-
stu SOS-Chromotest. W ba-
daniach stosuje się mutanty 
Salmonella typhimurium z pla-
zmidem zawierającym gen 
umi C .W obecności związków 
uszkadzających DNA doko-
nuje się pomiaru aktywności 
beta-galaktozydazy metodą 
spektrofotometryczną.
Mutatox – wykorzystywane 
są mutanty Vibrio fisheri nie-
zdolne do bioluminescencji. 
Pod wpływem związków o cha-
rakterze genotoksycznym na-
stępuje aktywacja świecenia 
u tych mikroorganizmów. 

3. Testy mikrobiologiczne
Klasyczne metody mikrobio-
logiczne opierają się na po-
miarze zmiany barwy indyka-
tora, którym najczęściej jest 
czerń brylantowa albo pur-

pura bromokrezolowa (me-
tody rozcieńczeniowe) lub na 
pomiarze stref zahamowania 
wzrostu drobnoustrojów te-
stowych na podłożu stałym 
lub płynnym na skutek działa-
nia antybiotyku (metody dyfu-
zyjne). Ogromną zaletą metod 
mikrobiologicznych jest niski 
koszt oraz proste przygotowa-
nie próbki do analizy, a także 
możliwość przeprowadzenia 
analizy równocześnie dużej 
ilości próbek. Wadą jest dłu-
gi czas oczekiwania na wynik 
(nawet do kilkunastu godzin), 
ograniczona czułość i niska 
selektywność. 
Poza klasycznymi metodami 
mikrobiologicznymi ostatnio 
rozwija się dosyć burzliwie 
tzw. bioautografia, za pomocą
której określa się aktywność 
biologiczną substancji, najczę-

ściej przeciwbakteryjną, bez-
pośrednio na płytce TLC [3]. 
Ostatecznie metody mikro-
biologiczne można podzielić 
na metody rozcieńczeniowe, 
dyfuzyjne oraz bioautogra-
fię.
W metodach rozcieńczenio-
wych badany roztwór zawie-
rający substancję hamującą 
dodawany jest do pożywki lub 
agaru zawierającego kultury 
bakterii. Po inkubacji właści-
wości hamujące są określane 
za pomocą pomiarów turbi-
dymetrycznych lub wizualnie. 
Często stosuje się dodatek 
indykatora dla ułatwienia ob-
serwacji [4-7].
W metodach dyfuzyjnych 
bada się strefy zahamowania 
wzrostu bakterii lub grzybów 
na podłożach stałych pod 
wpływem próbek substancji 

hamujących naniesionych na 
papierowe dyski albo umiesz-
czonych w studzienkach wy-
drążonych w podłożu lub 
w cylinderkach umieszcza-
nych na powierzchni podłoża 
[6-10]
Do metod dyfuzyjnych zali-
czamy m.in.:
• metodę dyskową [6-9] (rys.1)
• metodę studzienkową [7],
• metodę cylinderkową [9,10]. 

4. Chromatografia cienko-
warstwowa – bioautografia
Chromatografia cienkowar-
stwowa – bioautografia jest
metodą przesiewową (skri-
ningową), która łączy chroma-
tografię planarną z detekcją
mikrobiologiczną [3,11,12]. 
Umożliwia wykrywanie sub-
stancji (przeciwbakteryjnych, 
przeciwgrzybiczych, przeciw-
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nowotworowych) wpływają-
cych na szybkość wzrostu te-
stowych organizmów w zło-
żonych mieszaninach i ma-
trycach. W przypadku analizy 
substancji przeciwbakteryj-
nych, rozwiniętą płytkę TLC 
z plamkami analizowanych 
substancji dociska się do pod-
łoża agarowego, ewentualnie 
pokrywa agarem lub pożyw-
ką z posiewem bakteryjnym. 
Następnie płytkę inkubuje się, 
wybarwia i obserwuje strefy 
zahamowania wzrostu bakte-
rii. Najczęściej stosowane są 
szczepy Micrococcus luteus, 
Staphylococcus aureus, Cory-
nebacterium xerosis, Bacillus 
cereus, Bacillus subtilis oraz 
Escherichia coli. Metoda łączą-
ca TLC z bioautografią (TLC-B),
w odróżnieniu od klasycznych 
metod mikrobiologicznych, 
jest czuła i selektywna.
Bioautografię, w tzw. wer-
sji kontaktowej, zastosowali 
po raz pierwszy w 1946 roku 
Goodal i Levi dla oznacze-
nia czystości penicyliny [13]. 
Rozwinięty chromatogram 
bibułowy dociskali do po-
wierzchni  pożywki agarowej 
umożliwiając dyfuzję antybiotyków 

Rys. 1. Metoda dyskowa. 
Wokół dysków (krążków 
bibuły) nasączonych anty-
biotykiem obserwuje się 
pierścienie – strefy zaham-
owania wzrostu bakterii E. 
coli  rosnących na podłożu 
agarowym

z bibuły na pożywkę. Piętna-
ście lat później, powstała bio-
autografia sprzężona z chro-
matografią cienkowarstwową
– (TLC-B) [14]. Obszerną pracę 
przeglądową na temat po-
łączenia chromatografii bi-
bułowej i cienkowarstwowej 
z bioautografią zawdzięczamy
Betinie [11]. Późniejsze prace 
przeglądowe dotyczą głównie 
tzw. bioautografii bezpośred-
niej (TLC – DB) [3,12]. 
Główne zadania bioautografii
to: 
- wykrywanie i oznaczanie 
antybiotyków lub innych sub-
stancji aktywnych biologicz-
nie w ściekach, wodzie pitnej, 
płynach ustrojowych, paszy 
i żywności;
- kontrola jakości preparatów 
farmaceutycznych zawierają-
cych antybiotyki;
- poszukiwanie nowych sub-
stancji przeciwbakteryjnych 
(przeciwgrzybiczych, przeciw-
nowotworowych) 
Metody bioutograficzne za-
zwyczaj dzieli się na:
1. bioautografię kontaktową
(tzw. „agar diffusion”),
2. bioautografię zanurzeniową
(tzw. „agar-overlay”),
3. bezpośrednią bioautografię
(direct bioautography).

Bioautografia kontaktowa
Rozwiniętą płytkę TLC umiesz-
cza się warstwą skierowaną w 
stronę pożywki na kilka minut 
lub godzin. Następnie płytkę 
TLC usuwa się, a agar poddaje 
inkubacji. Strefy zahamowa-
nia wzrostu bakterii obser-
wowane są w miejscu, w któ-
rym plamki z antybiotykami 
stykały się z agarem (metoda 
przypomina klasyczny mikro-
biologiczny dyfuzyjny test 
dyskowy) [3,11-16].

Bioautografia zanurzeniowa
Chromatogram pokrywa się
półpłynnym agarem. Po-
stwardnieniu, inkubacji i wy-
barwieniu (zazwyczaj stosuje 
się barwnik tetrazoliowy), 
mierzone są strefy zahamo-
wania wzrostu [3,11,12,17-19]. 
„Agar-overlay” jest hybrydą 
kontaktowej i bezpośredniej 
bioautografii. Antybiotyki dy-
fundują z płytki TLC na pożyw-
kę agarową, jak w metodzie 
kontaktowej, ale podczas in-
kubacji i wizualizacji warstwa 
agarowa pozostaje na płytce, 
jak w bioautografii bezpo-
średniej. 

Bioautografia bezpośrednia
W bioautografii bezpośred-
niej rozwinięta płytka zanu-
rzana jest lub spryskiwana za-
wiesiną z mikroorganizmami 
rosnącymi na odpowiedniej 
pożywce [3,12,20-40]. Płytka 
jest następnie inkubowana, 
a bakterie rosną bezpośrednio 
na niej. Tak więc, rozdzielanie, 
kondycjonowanie, inkubacja 
i wizualizacja wykonywane są 
wprost na płytce. Dla lokaliza-

Rys. 2. Liniowa zależność powierzchni stref zhamowania 
wzrostu bakterii [cm2] od ilości zaaplikowanego na płytkę 
antybiotyku [ng]. Romby – enrofloksacyna, kwadraty – cip-
rofloksacyna.

cji i wizualizacji antybiotyku 
używa się zazwyczaj soli te-
trazoliowych np. MTT, które 
przekształcane są przez de-
hydrogenazy żywych mikro-
organizmów w intensywnie 
zabarwiony formazan. Strefy 
zahamowania wzrostu  wystę-
pują w postaci bladych, nie-
wybarwionych plam na fiole-
towym tle.
Bioautografia ilościowa opar-
ta jest o analizę metodą regre-
sji liniowej rozmiarów strefy 
zahamowania wzrostu bakte-
rii. Zgodnie z wcześniejszymi 
doniesieniami literaturowymi 
zależność pomiędzy średni-
cą powierzchni strefy zaha-
mowania wzrostu, a logaryt-
mem stężenia zastosowanych 
antybiotyków, jest liniowa 
[12,39,40]. Udowodniono, że 
przybliżenie to jest możliwe 
tylko dla wąskiego zakresu 
stężeń (jeden lub dwa rzędy 
wielkości). Dla szerszego za-
kresu stężenia zależność wy-
kładnicza jest lepsza od linio-
wej (rys. 2 i 3). [34,38]
Bioautografia bezpośrednia
umożliwia uzyskanie znacznie 
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lepszej czułości niż klasyczna 
TLC z detekcją UV. Rysunek 
obok porównuje dwa chro-
matogramy uzyskane w iden-
tyczny sposób, ale z użyciem 
innej metody detekcji (rys. 4). 
Jak widać plamki odpowiada-
jace wszystkim aplikowanym 
stężeniom są świetnie widocz-
ne na płytece TLC-DB, podczas 
gdy pod lampą UV widać co 
najwyżej dwie pierwsze plam-
ki odpowiadające najwyższym 
stężeniom. Oznacza to co naj-
mniej 100 krotnie wyższą czu-
łość uzyskaną za pomocą bio-
autografii w porównaniu z de-
tekcją UV. 

4. TLC-bioluminescencja
Bioautografia bezpośrednia
może być też  realizowana za 
pomocą bakterii luminescen-
cyjnych np. Photobacterium 
phosphoreum [41] lub Vibrio 
fischeri [42]. Płytki zanurza się 
szybkim ruchem w zawiesinie 
tych bakterii, a następnie przy-
krywa szklaną płytką i mierzy 
bioluminescencję. Substancje 
toksyczne zaburzają metabo-
lizm bakterii, a co za tym idzie 

Rys. 3. Wykładnicza zależność powierzchni stref zaham-
owania wzrostu bakterii [cm2] od ilości zaaplikowanego 
na płytkę antybiotyku [ng]. Romby – enrofloksacyna, 
kwadraty – ciprofloksacyna.

Rys. 5.  Lucyferyna robaczka świętojańskiego

Rys. 4. Standardy flumechiny aplikowane po 10 µl w dwóch powtórzeniach na dwóch 
torach na płytkę SiO2 F254 (bez rozwijania płytki).  Kolejne stężenia to:  0,1; 0,05; 
0,01; 0,005; 0,001; 2 x 0,0005 mg/ml. Po lewej obraz uzyskany pod lampą UV 254 nm 
po prawej obraz po bioautografii E. coli i wybarwieniu barwnikiem MTT. 

zdolność świecenia. Osłabie-
nie bioluminescencji lub jej 
zanik oznacza, ze bakteria ze-
tknęła się z substancją toksycz-
ną; osłabienie luminescencji 
jest wprost proporcjonalne 
do jej stężenia i w odróżnieniu 
od klasycznej bioautografii
krzywa kalibracyjna w dużym 
zakresie stężeń  jest liniowa. 
Na podstawie krzywej kalibra-
cyjnej można określić poziom 
zanieczyszczenia. Chociaż me-
toda nie jest oparta o zjawisko 
zahamowania wzrostu bakte-
rii, to jednak może być uzna-
wana jako jeden z wariantów 
bioautografii bezpośredniej
[43].

Lucyferyna – to wspólna na-
zwa pigmentów zdolnych do 
emitowania światła na skutek 
reakcji utleniania katalizo-
wanej enzymem lucyferazą. 
Lucyferazy o zróżnicowanej 
budowie posiadają m.in. ro-
baczki świętojańskie, ryby 
głębinowe i niektóre bakterie  
(rys. 5).
Bakterie wykazujące biolumi-
nescencję posiadają zestaw 
genów zwany operonem lux. 
Luminescencja tych bakterii 
jest reakcją chemiczną, w któ-
rej enzym lucyferaza katalizu-
je utlenianie lucyferyny (tu: 
długołańcuchowe aldehydy 
i zredukowana forma mono-
nukleotydu flawinowego) wg
reakcji:

FMNH2 + RCHO + O2 → 
FMN + RCOOH + H2O + 

hν (490nm)

Do najbardziej poznanych ga-
tunków bakterii luminescen-

cyjnych należą: Vibrio phos-
phoreum, Vibrio fischeri, Vibrio
harveyi oraz Photobacterium 
luciferum. Swoją budową oraz 
fizjologią przypominają bakte-
rie znajdujące się we florze je-
litowej. Mają kształt pałeczek, 
błonę zewnętrzną i długie rzę-
ski przy jednym z biegunów 
komórki, dzięki którym mają 
możliwość poruszania się. Ich 
naturalnym środowiskiem są
morza i oceany. Komórki w bar-
wieniu metodą Grama bar-
wią się na czerwono, czyli są 
Gram-ujemne.
Komórki Vibrio fischeri są po-
dobne do pokazanych powy-
żej Vibrio phosphoreum (rys. 6). 
Mają jednak więcej rzęsek (od
2 do 8) umieszczonych w osłon-
kach. Na podłożu stałym bak-
terie świecące tworzą kolo-
nie, które są widoczne gołym 
okiem jako kilkumilimetrowe 
grudki. Bakterie Vibrio fisheri
występują jako plankton lub 
żyją w symbiozie z rybami 
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lub innymi organizmami np. 
jaszczurką Proctoporus shreyei 
czy hawajską kałamarniczką 
Euprymna scolopes (rys. 7). Ka-
łamarnica spędza całe dnie za-
grzebana w piasku, a nocą po-
luje blisko powierzchni wody. 
Dzięki luminescencji bakterii 
Vibrio fischeri, które żyją w jej 
organach świetlnych staje się 
niewidoczna dla drapieżnych 
ryb, które z głębi wypatrują 
ciemnych obiektów na grani-
cy wody i powietrza [44]. 
System lucyferaza-lucyferyna 
jest kodowany przez zestaw 
genów zwany operonem „Lux”. 
U Vibrio fisheri składa się on
z pięciu genów LuxCDABE 
odpowiedzialnych za emisję 
niebiesko-ielonego światła 
widzialnego i dwóch genów 
LuxR i LuxI posiadających 
funkcje regulacyjne. Intere-
sujące jest to, że pojedyncze 
bakterie Vibrio fischeri są nie-
zdolne do luminescencji, wy-
magana jest pewna gęstość 
komórkowa tych bakterii, aby 
równocześnie „włączyły” one 
światło.
Właściwości luminescencyjne 
Vibrio fischeri zostały wyko-
rzystane w analityce.  Począt-
kowo (od 1979 r.) w testach
ekotoksykologicznych, zwłasz-
cza w tzw. teście kuwetowym 
wody [45]. W testach tych 
odpowiedź luminescencyjna 
bakterii jest wypadkową 

Rys. 6. Komórka Vibrio phosphoreum. 1-błona zewnętrzna, 
2-ściana komórkowa, 3-błona wewnętrzna, 4-materiał ge-
netyczny, 5-rzęski bez osłonek (od 1 do 3)

efektu jaki wywierają na nie 
wszystkie substancje obecne 
w próbce, zarówno aktywne 
składniki jak i matryca. Do-
datkowo trzeba zaznaczyć, że 
pewne substancje mają zdol-
ność zwiększania luminescen-
cji, a nie jej zmniejszania (np. 
etanol), co może prowadzić 
do kompensacji efektów w po-
branej próbce. Aby uzyskać 
informacje o poszczególnych 
składnikach konieczne jest za-
stosowanie bardziej specyficz-
nej metody  jaką jest chroma-
tografia cienkowarstwowa
(TLC lub HPTLC) z detekcją 
bioluminescencyjną [41-43].
W literaturze fachowej donie-
sienia dotyczące połączenia 
TLC-bioluminescencja poja-
wiają się od ponad 10 lat 
[41,42]. Obecnie na rynku 
dostępne są już gotowe testy 
bioluminescencyjne m.in. fir-
my firmy ChromaDex i Camag
[46,47]. 
Na rys. 7 przedstwiono sche-
mat procedury proponowa-
nej przez firmę Camag. Płytkę
HPTLC lub TLC po rozwinięciu 
i wysuszeniu  (rys. 7) zanurza 
się w tzw. płynie biolumine-
scencyjnym, czyli zawiesinie 
bakterii Vibrio fisheri (rys. 8) 
za pomocą automatycznych 
urządzeń lub ręcznie (rys. 
9). Następnie obserwuje 
się i mierzy bioluminescen-
cję za pomocą kamery CCD. 

Rys. 7. Chromatogram TLC z zaznaczonymi plamkami 
substancji o aktywności biologicznej  (za zgodą firmy Ca-
mag)

Rys. 8. Inkubacja bakte-
rii Vibrio fisheri (za zgodą 
firmy Camag)

Rys. 9. Automatyczne za-
nurzenie w zawiesinie bak-
teii luminescencyjnych (za 
zgodą firmy Camag)

Rys. 10. Inhibicja bioluminescencji na płytce TLC z zaap-
likowanym herbicydem bromoxynilem 10-100 ng (za 
zgodą Camag)

Substancje toksyczne obser-
wowane są jako ciemne plam-
ki na świecącym tle (rys. 10). 
Bioluminescencja pojawia się 
po kilku sekundach i utrzymu-
je się do 30 min, dopóki płytka 

nie wyschnie. Należy tu pod-
kreślić, że bakterie Vibrio fishe-
ri są całkowicie nieszkodliwe 
dla ludzi.
Podjęto też próbę połączenia 
HPLC-(HP)TLC-biolumine -
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scencja [42,48]. Anality opusz-
czające kolumnę są nanoszo-
ne na płytkę TLC, a następnie 
po lub bez rozwinięcia są za-
nurzane w roztworze bakterii 
luminescencyjnych. Mimo lep-
szej zdolności rozdzielczej me-
toda wydaje się jednak zbyt 
skomplikowana w porówna-
niu z prostym połączeniem  
TLC-bioluminescencja.
Połączenie TLC-bioluminescenc-
ja zastosowano w analizie 
ekstraktów roślinnych [49,50], 
kontroli czystości preparatów 
chemicznych [43], analizie 
toksyn, produktów natural-
nych, żywności [51,52] i wody 
[53-56].

Testy oparte o Vibrio fischeri
można traktować jako testy 
skriningowe dające „finger-
print” analizowanych substan-
cji. Potencjalnie toksyczne 
substancje mogą być analizo-
wane dalej za pomocą metod 
fizykochemicznych i spektro-
skopowych [52,55].
Poza szczepami Vibrio fischeri  
oraz Photobacterium phospho-
reum stosuje się obecnie rów-
nież genetycznie modyfikowa-
ne bakterie np. Acinetobacter 
o „sztucznie” uzyskanej biolu-
minescencji [57]. Powstają też 
pierwsze prace przeglądowe 
na temat sprzężenia TLC-bio-
luminescencja [58-60]
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