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WYKORZYSTANIE TESTÓW PŁYTKOWYCH  
DO OCENY ODDZIAŁYWANIA LEKÓW 

PRZECIWINFEKCYJNYCH NA WYBRANE BIOCENOZY 

THE USE OF PLATELETS TESTS TO ASSESS THE EFFECT  
OF ANTI-INFECTIVES ON THE SELECTES BIOCENOSIS 

Abstrakt:  Leki przeciwinfekcyjne wprowadzane do środowiska mogą spowodować znaczące zmiany  
w mikrobiocenozach oraz zachodzących w nich procesach troficznych. Zapobieganie tym zmianom jest łatwiejsze, 
gdy potrafimy je szybko zdiagnozować. Celem pracy były badania nad wykorzystaniem testów wykonywanych na 
płytkach 96-dołkowych do oceny skutków oddziaływania tych leków na wybrane biocenozy. Do pożywki 
wykorzystywanej w testach dodawano jednego z wytypowanych do badań leków przeciwinfekcyjnych, 
zaliczanych do różnych grup zgodnie z klasyfikacją anatomiczno-terapeutyczno-chemiczną. Inokulum stanowiła 
woda pobrana z siedmiu ekosystemów naturalnych i  sztucznych znacznie różniących się stężeniem węgla 
organicznego. Oceny rezultatów dokonywano po 24 i 48 godzinach inkubacji. Stwierdzono, że zastosowana 
procedura pozwala na obserwację reakcji mikroorganizmów na badane leki oraz na wyznaczenie granicy 
wrażliwości tych mikroorganizmów. Możliwa była również ocena zdolności adaptacyjnych badanej 
mikrobicenozy. Zaletą badanej metody jest uzyskiwana względnie szybko duża ilość informacji (na 1 płytce 
testowej można wykonać 11 oznaczeń). Poza tym cała procedura nie jest kosztowna, nie wymaga stosowania 
drogiej, specjalistycznej aparatury. Jednak jej stosowalność jest ograniczona do próbek o wystarczającej 
frekwencji mikroorganizmów. 
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Wprowadzenie 

Dane udostępnione przez European Centre for Disease Prevention and Control, które 
są przedstawione m.in. w raporcie „Podsumowanie danych nt. konsumpcji antybiotyków 
w krajach Unii Europejskiej”, jednoznacznie wskazują na stałą, wzrostową tendencję 
konsumpcji antybiotyków w lecznictwie otwartym i zamkniętym w krajach Unii 
Europejskiej [1]. Jednym ze skutków tego zjawiska jest powstawanie i rozprzestrzenianie 
się zjawiska antybiotykoodporności [2, 3]. Dlatego szczególnie niepokojąca jest wzrostowa 
tendencja konsumpcji również tych antybiotyków, które są stosowane w leczeniu zakażeń 
wywołanych przez wielooporne bakterie.  

Nadmierne ilości antybiotyków są najczęściej wyrzucane bezpośrednio do kanalizacji, 
skąd wraz ze ściekami bytowo-gospodarskimi trafiają do oczyszczalni ścieków. Leki te ze 
względu na swe przeznaczenie są często toksyczne wobec mikroorganizmów obecnych 
w wodzie i ściekach. Ten czynnik, a także ich dobra rozpuszczalność w wodzie 
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niekorzystnie wpływają na procesy usuwania antybiotyków podczas konwencjonalnych 
procesów oczyszczania ścieków. Dane literaturowe potwierdzają, że stopień usunięcia 
antybiotyków (w zależności m.in. od ich rodzaju, budowy cząsteczki, właściwości  
fizykochemicznych) w oczyszczalniach stosujących typowe układy technologiczne może 
wynosić od 0 do 100 % [4, 5]. W wielu przypadkach dochodzi do wprowadzania 
pozostałości nieusuniętych leków, w tym przeciwinfekcyjnych, do wód powierzchniowych 
(rzek). W rezultacie tempo samooczyszczenia rzek, często już zdegradowanych, może 
znacząco ulec zmniejszeniu wskutek zrzutów z oczyszczalni zawierających pozostałości 
antybiotyków.  

Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania testów wykonywanych na 
płytkach titracyjnych do oceny oddziaływania wybranych leków przeciwinfekcyjnych na 
nieselekcjonowane mikroorganizmy pochodzące z różnych biocenoz. W badaniach użyto 
sześciu farmaceutyków, należących, zgodnie z klasyfikacją anatomiczno-terapeutyczno-
-chemiczną (ATC classification), do różnych grup leków przeciwinfekcyjnych,  
tzn. penicylin (ampicylina, AMP), tetracyklin (doksycyklina, DOX), makrolidów (tylozyna, 
TYL), pochodnych imidazolu (metronidazol, MET), sulfonamidów (sulfatiazol, STZ) oraz 
trimetoprim (TMP). Doświadczenia wykonywane na płytkach titracyjnych opierały się na 
procedurze zastosowanej w teście ekotoksyczności środowiskowej MARA® przez Wadhia 
i in. [6] oraz Fai i Grant [7]. Wykorzystanie w testach nieselekcjonowanych 
mikroorganizmów opisano w pracy Barana i in. [8]. 

Materiały i metody 

Badaniom poddano próbki pobrane: z jeziora (Pogoria III, Dąbrowa Górnicza), ze 
stawu parkowego (park Zielona, Dąbrowa Górnicza), ze stawu hodowlanego (Przeczyce), 
ze źródła rzeki (Sztoła, okolice Bukowna), z oczyszczalni ścieków - ścieki oczyszczone 
i nieoczyszczone (Sosnowiec-Zagórze) oraz z domowego akwarium. W przypadku każdej 
z tych próbek oceniono jej parametry fizykochemiczne i stopień jej zanieczyszczenia 
(tab. 1). Wartości ogólnego węgla organicznego (OWO) i chemicznego zapotrzebowania na 
tlen (ChZT) zmierzono za pomocą testów kuwetowych (HACH Lange).  

 
Tabela 1 

Parametry fizykochemiczne badanych próbek środowiskowych 

Table 1 
Physicochemical parameters of the environmental samples 

Miejsce poboru próbki pH 
[-] 

Przewodnictwo 
właściwe [mS/cm] 

OWO 
[mg C/dm3] 

ChZT 
[mg O2/dm3] 

Staw parkowy 7,56 0,502 4,10 28 
Jezioro Pogoria III 7,92 0,615 7,45 19 
Staw hodowlany 7,50 0,523 4,24 18 

Woda z akwarium 4,09 2,296 18,15 41 
Ścieki wpływające do 
oczyszczalni (influent) 

7,60 1,449 38,60 76 

Ścieki wypływające  
z oczyszczalni (efluent) 

6,82 1,051 23,45 30 

Źródło rzeki Sztoły 7,33 0,561 1,95 3 
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Rys. 1. Schemat przygotowania próbek 

Fig. 1. Scheme of samples preparation on the titration plates 
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Wszystkie roztwory użyte w doświadczeniach były przygotowane w wodzie 
redestylowanej, a następnie przesączane przez sterylne filtry membranowe (Porafil®  
0,20 RC, Macheray-Nagel). Na podstawie wcześniejszych doświadczeń ustalono, że 
wyjściowe stężenia leków użytych w tym eksperymencie będą wynosiły 50 mg/dm3 dla 
DOX, 100 mg/dm3 dla AMP, TYL i TMP, 200 mg/dm3 dla MET oraz 300 mg/dm3 dla 
STZ. Wszystkie leki były zakupione w firmie Sigma Aldrich i posiadały czystość ≥ 98 %. 

Do przygotowania testów na polistyrenowych, 96-dołkowych płytkach titracyjnych 
(GenoPlast Biochemicals) użyto peptonu sojowego (cz.d.a., Fluka Analytical) i chlorku 
2,3,5-trifenylotetrazoliny (cz.d.a., POCh Gliwice). Sporządzono z nich:  
- roztwór I: 2 % roztwór peptonu z dodatkiem 0,02 % roztworu chlorku tetrazoliny oraz 
- roztwór II: roztwór leku z dodatkiem 2 % roztworu peptonu i 0,02 % roztworu chlorku 

tetrazoliny. 
Schemat przygotowania płytek titracyjnych zawierających próbki pobrane z różnych 

biocenoz wraz z dodanymi lekami przeciwbakteryjnymi przedstawiono na rysunku 1. Po 
naniesieniu na płytki próbek nakrywano je przykrywkami i umieszczano w inkubatorze 
w temp. 30 °C. Po 24 godzinach płytki skanowano (skaner Skanjet G4050, Hewlett 
Packard) i umieszczano na kolejne 24 godziny w inkubatorze. Po tym czasie płytki 
skanowano ponownie.  

 

 
Rys. 2. Zależność pomiędzy logarytmem stężenia DOX [mg/dm3] a średnim rozmiarem barwnej plamki na płytce 

titracyjnej (po inkubacji próbek)  

Fig. 2.  Relationship between the logarithm of DOX concentration [mg/dm3] and the average size of the colour 
wells on the titration plate (after samples incubation) 
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Skany płytek poddano analizie za pomocą oprogramowania MARA® firmy NCIMB 
Ltd, Szkocja. W każdej próbce, na podstawie zmian wielkości plamek na płytce titracyjnej, 
wyznaczono stopień zahamowania aktywności mikrobiologicznej w postaci wartości 
mikrobiologicznego stężenia toksycznego (MTC): 

MTC = Cmin · d exp[(Ptot/Po)
–1] 

gdzie: Cmin - najniższe stężenie [mg/dm3] danego leku przeciwinfekcyjnego (rząd B);  
Po - powierzchnia plamki w rzędzie kontrolnym A [-]; Ptot - suma pól wszystkich plamek 
leżących w poprzek gradientu stężeń (tzn. leżących na linii „łączącej: A1 z G11),  
d - rozcieńczenie leku między kolejnymi rzędami (tu: d = 4). 

Na rysunku 2 przedstawiono przebieg zależności pomiędzy logarytmem stężenia DOX 
a średnim rozmiarem barwnej plamki na płytce titracyjnej (po inkubacji próbek) oraz 
porównanie wartości MTC i wartości medialnego stężenia skutecznego (EC50) wyznaczonej 
dla tej samej próbki. 

W tych próbkach środowiskowych, w których nastąpiło zahamowanie wzrostu 
mikroorganizmów pod wpływem użytych leków przeciwinfekcyjnych, nie stwierdzono 
zmiany barwy. Z kolei, w próbkach, w których mikroorganizmy zaadaptowały się, po 
okresie inkubacji pojawiły się różowo-czerwone plamki o wielkości proporcjonalnej do 
wzrostu mikroorganizmów [6-8].  

Wyniki badań i ich dyskusja 

Przykładowe obrazy skanów płytek titracyjnych po 48-godzinnej inkubacji 
przedstawiono na rysunku 3.  

Wyniki badań zestawiono na rysunku 4. Ilości mikroorganizmów występujących  
w poszczególnych próbkach środowiskowych były wprost proporcjonalne do wartości 
ChZT i OWO. Najniższe wartości tych parametrów zmierzono w próbkach wody ze źródła 
rzeki Sztoły. Jednocześnie, nie stwierdzono żadnej aktywności mikrobiologicznej  
w próbkach kontrolnych, czyli w pożywce z dodatkiem badanej wody ze źródła, ale bez 
dodatku leku, nawet po 48-godzinnej inkubacji. Na płytkach titracyjnych nie pojawiły się 
barwne plamki świadczące o rozwoju mikroorganizmów. Dowodzi to nieobecności lub 
bardzo niskiej frekwencji mikroorganizmów w tej próbce środowiskowej. Z tego powodu 
nie można było wyznaczyć wartości MTC dla tej próbki. W dwóch otwartych zbiornikach 
wodnych, tzn. w stawie hodowlanym oraz w jeziorze Pogoria III, wartości ChZT i OWO 
były na zbliżonym poziomie. Jednocześnie dla tych dwóch typów próbek wyznaczono 
bardzo niskie wartości MTC w przypadku wszystkich badanych leków. Powszechne 
podawanie rybom hodowlanym - wraz z karmą - antybiotyków mogło skutkować wysoką 
aktywnością drobnoustrojów, wskutek ich uprzedniej adaptacji do tych leków. W tym 
przypadku zjawiska takiego nie zaobserwowano. Możliwym wyjaśnieniem tej obserwacji 
był fakt, że staw hodowlany zasilano - przepływowo - wodą źródlaną, czyli wodą  
o wysokiej czystości. Niska frekwencja i znaczna wrażliwość mikroorganizmów 
pochodzących z jeziora Pogoria III najprawdopodobniej była spowodowana okresem 
długiego i chłodnego przedwiośnia, w czasie którego pobierano próbki do badań. 
Zaskoczeniem były wyniki otrzymane dla próbek pochodzących ze stawu parkowego. 
Wartości OWO i - w mniejszym stopniu ChZT - były zbliżone do parametrów w stawie 
hodowlanym i w jeziorze Pogoria III, natomiast wartości MTC były większe od 
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analogicznych. Wydaje się, że brak wymiany wody w stawie parkowym wpłynął na wzrost 
liczebności i bioróżnorodności badanych mikroorganizmów.  

 

 
Rys. 3. Przykładowe skany płytek titracyjnych zawierających próbki środowiskowe z: a) jeziora Pogoria III oraz 

b) ścieków wpływających do oczyszczalni i inkubowanych z dodatkiem leków przeciwinfekcyjnych przez  
48 godzin (kolejno od góry AMP, DOX, TYL)  

Fig. 3. Examples scans of titration plates containing environmental samples from: a) the Pogoria III lake and  
b) the influent to wastewater treatment plant and incubated with addition of anti-infectives for 48 hours 
(from top to bottom AMP, DOX, TYL) 
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Rys. 4. Zestawienie wartości MTC, obliczonych dla każdego z badanych leków przeciwinfekcyjnych,  

z wartościami ChZT i OWO, wyznaczonymi dla poszczególnych próbek środowiskowych z: a) AMP, 
DOX i TYL, b) MET, STZ i TMP 

Fig. 4. Comparison of the MTC values (calculated for each of the anti-infectives) with COD and TOC values in 
environmental samples with addition of: a) AMP, DOX and TYL, b) MET, STZ and TMP 

 
Już po 24-godzinnej inkubacji mikroorganizmów pochodzących ze stawu z badanymi 

lekami przeciwbakteryjnymi można było zaobserwować ich adaptację, a po dalszych  
24 godzinach - wzrost aktywności mikrobiologicznej. W przypadku pozostałych próbek, 
czyli pobranych ze ścieków oraz z akwarium, wartości OWO i ChZT były najwyższe. 
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Równocześnie zaobserwowano, że wydłużenie czasu inkubacji do 48 godzin  
skutkowało wzrostem wartości MTC, a tym samym zmniejszeniem działania 
przeciwdrobnoustrojowego powodowanego przez badane leki. Przykładowo, dla AMP  
i TYL wartości MTC wynosiły odpowiednio 95 i 96 mg/dm3, czyli były zbliżone do stężeń 
wyjściowych tych związków, a więc świadczą o bardzo niewielkiej wrażliwości 
mikroorganizmów pochodzących z tych próbek na badane leki. 

Najsilniejsze działanie przeciwdrobnoustrojowe we wszystkich typach próbek 
środowiskowych wykazywała DOX oraz - w mniejszym stopniu - TMP. Wydłużenie czasu 
inkubacji do 48 godzin spowodowało tylko niewielki wzrost aktywności badanych 
mikroorganizmów, a tym samym zmniejszenie działania przeciwdrobnoustrojowego tych 
dwóch leków.  

Ilościowe porównanie wyników badań z danymi dostępnymi w literaturze jest trudne. 
Do doświadczeń użyto próbek środowiskowych bez ich wcześniejszego oczyszczenia 
i zawierających niesekcjonowane mikroorganizmy. Użyte w badaniach leki należały do 
różnych klas, a tym samym, oprócz odmiennej budowy chemicznej, charakteryzowały się 
różnym spektrum i mechanizmem działania przeciwdrobnoustrojowego. Magdaleno i in. 
[9] również wykazali niską toksyczność AMP (EC50 > 2000 mg/dm3), ale wobec zielonych 
alg (Pseudokirchneriella subcapitata). Podobnie, Eguchi i in. [10] odnotowali niską 
toksyczność AMP wobec P. subcapitata i Chlorella vulgaris (EC50 > 1000 mg/dm3).  
W związku z tym, stwierdzona w niniejszej pracy niska wrażliwość mikroorganizmów 
pochodzących z akwarium, ze ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych, może 
wskazywać na wcześniejszy ich kontakt z AMP i nabyciem oporności na nią. TYL jest 
antybiotykiem charakteryzującym się niską toksycznością ostrą i wysoką toksycznością 
chroniczną np. wobec Dafnia magna [11]. Z kolei, w przypadku mikroorganizmów 
pochodzących z jeziora Pogoria III wartości MTC dla tego leku były zbliżone do wartości 
EC50 wyznaczonych przez Halling-Sorensen dla P. subcapitata [12]. Niemniej jednak 
wyniki najnowszych badań wskazują, że wrażliwość na antybiotyki mikroorganizmów 
pochodzących nawet z podobnych matryc może być bardzo różna [13]. Znajomość tej 
wrażliwości może mieć istotne znaczenie dla oceny ryzyka środowiskowego i zdrowia 
ludzi.  

Przedstawione w pracy testy z wykorzystaniem płytek titracyjnych mogą więc mieć 
zastosowanie praktyczne do wyznaczenia granicy wrażliwości mikroorganizmów 
występujących w środowisku wodnym na działanie farmaceutyków. Możliwe jest również 
dokonanie oceny zdolności adaptacyjnych badanej mikrobicenozy. Zaletą omawianej 
metody jest uzyskiwana - względnie szybko - duża ilość informacji (na 1 płytce można 
wykonać 11 oznaczeń). Poza tym, cała procedura nie jest kosztowna, nie wymaga 
stosowania drogiej, specjalistycznej aparatury. Jednak jej stosowalność jest ograniczona do 
próbek o znacznej frekwencji mikroorganizmów. 
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THE USE OF PLATELETS TESTS TO ASSESS THE EFFECT  
OF ANTI-INFECTIVES ON THE SELECTES BIOCENOSIS 

Medical University of Silesia in Katowice, Sosnowiec 

Abstract: The anti-infective drugs, which are released into the environment, can cause significant changes in the 
micro-biocenoses and in the trophic processes taking place in them. Prevention of these negative changes is easier 
when we can diagnose these changes quickly. The aim of the study was to investigate the use of tests performed 
on 96-well plates to assess the effects of anti-infective drugs on the selected biocenosis. Each drug was added to 
the growth medium (phytone peptone solution). The used drugs belonged to different groups according to the 
Anatomical Therapeutic Chemical classification. Water samples were collected from seven ecosystems (natural 
and artificial). These samples significantly differed in organic carbon concentration and were used as an inoculum. 
The results assessment was carried out after 24 and 48 hours of incubation. The procedure used allows the 
observation of microorganisms’ behaviour in response to the influence of antimicrobial drugs and the 
determination of sensitivity limit for the microorganisms. It was possible to assess the adaptability of each  
micro-bicenosis. The main advantage of the method was the obtaining of information quickly (even  
11 determinations on 1 test plate). Additionally, the whole procedure is not expensive and it does not require  
a specialized equipment. However, its applicability is limited to the environmental samples containing a sufficient 
frequency of microorganisms. 

Keywords: antibiotics, environment, ecotoxicity, toxicity test, microorganisms’ sensitivity 


