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KINETYKA BIODEGRADACJI SULFATIAZOLU  
I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW TEGO PROCESU 

THE KINETICS OF SULFATHIAZOL BIODEGRADATION  
AND THE CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS 

Abstrakt:  Pochodne sulfanilamidu to leki bakteriostatyczne bardzo często stosowane w hodowli zwierząt. Z tego 
powodu trafiają do środowiska w bardzo dużych stężeniach. Efektem tego mogą być występujące lokalnie 
poważne zaburzenia w biocenozach bakteryjnych. Celem pracy było badanie biodegradacji występującej w dużych 
stężeniach jednej z pochodnych sulfanilamidu - sulfatiazolu. Proces biodegradacji prowadzono w warunkach 
laboratoryjnych w odcieku z pola uprawianego z użyciem nawozów naturalnych oraz w osadzie czynnym  
z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych. Ocenie poddano kinetykę tego procesu, metodą 
UPLC-QTOF zidentyfikowano jego produkty oraz oceniono ich sumaryczną toksyczność chroniczną za pomocą 
testu MARA®. Stwierdzono, że w obu matrycach sulfatiazol ulegał całkowitemu rozkładowi. Jego czas półtrwania 
wynosił od 12 do 20 dni. Stwierdzono również, że biodegradacji badanego leku towarzyszyło obniżenie 
toksyczności chronicznej próbek. 
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Wprowadzenie 

Sulfonamidy, pochodne sulfanilamidu, to leki bakteriostatyczne bardzo często 
stosowane w hodowli zwierząt. Szacuje się, że corocznie na świecie produkowanych jest od 
100-200 tys. ton antybiotyków (według klasyfikacji ATC [1]), z czego nawet 10 % 
przypada na sulfonamidy o właściwościach przeciwbakteryjnych [2, 3]. Według Turkdogan 
i Yetilmezsoy [4], 80 % tej ilości może być wprowadzane do biosfery. Opinie, co do 
trwałości sulfonamidów w środowisku, są rozbieżne [5, 6]. Niewątpliwie są one odporne na 
działanie mikroorganizmów nieadaptowanych [6]. Również łatwo ulegają one 
rozproszeniu. Duży niepokój budzi fakt, że ich śladowe ilości wykryto nawet w wodach 
przybrzeżnych Antarktydy [7]. Jednak najważniejsze jest to, że trafiają do środowiska  
w bardzo dużych stężeniach, czego efektem mogą być występujące lokalnie poważne 
zaburzenia w biocenozach bakteryjnych [5].  

Publikowane w literaturze fachowej wyniki monitoringu wskazują, że wysoką 
skuteczność usuwania sulfonamidów w biologicznych oczyszczalniach ścieków obserwuje 
się głównie w krajach azjatyckich. W Europie często opisywane są odmienne rezultaty [5]. 
Ponadto w procesach biologicznych sulfonamidy mogą ulegać odwracalnej transformacji, 
jedynie chwilowo ograniczającej ich aktywność biologiczną [8]. Celem badań było: 
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• wyznaczenie wrażliwości na sulfatiazol mikroorganizmów z ekosystemów narażonych 
(osad czynny z komunalnej oczyszczalni ścieków i pole uprawiane z użyciem 
naturalnych nawozów pochodzenia odzwierzęcego),  

• wyznaczenie kinetyki biodegradacji wysokich dawek tego leku,  
• ocena sumarycznej toksyczności chronicznej produktów biodegradacji, 
• identyfikacja głównych produktów biodegradacji sulfatiazolu.  

Materiały i metody 

W badaniach wykorzystano sól sodową sulfatiazolu (Sigma, ≥ 98 %), dodawaną 
bezpośrednio w ilości 300 mg/dm3 do osadu czynnego lub odcieku z pola uprawnego. Osad 
czynny pozyskano z komory aerobowej oczyszczalni ścieków „Radocha” w Sosnowcu. 
Odciek przygotowano poprzez zmieszanie w stosunku objętościowym 1/1 gleby aluwialnej 
nawożonej poprzednio komercyjnym nawozem kurzym z wodą destylowaną  
i kondycjonowanie z jednoczesnym napowietrzaniem przez 3 dni. Po tym czasie zawiesinę 
pozostawiono na 1 godzinę do częściowej sedymentacji. W eksperymentach wykorzystano 
warstwę znad osadu. Wrażliwość mikroorganizmów jako mikrobiologiczne stężenie 
toksyczne (MTC) wyznaczano w naniesionych na 96-dołkową płytkę titracyjną próbkach 
pożywki (2 % roztwór peptonu sojowego z 0,01 % chlorkiem tetrazoliowym), 
zawierających gradient stężeń soli sodowej sulfatiazolu (Cmax = 300 mg/dm3) szczepionych 
badanym osadem czynnym lub odciekiem i inkubowanych przez 24 godziny  
w temperaturze 30 °C. Płytki analizowano z użyciem oprogramowania do wyznaczania 
wartości MTC (NCIMB Ltd, Szkocja). Szczegółowo procedurę oznaczeń opisano  
w pracy [9]. 

Proces biodegradacji prowadzono przez 50 dni w temperaturze 23 °C wyłącznie  
w warunkach aerobowych w aparaturze przedstawionej na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Wyposażenie wykorzystywane do biodegradacji: a - filtr HEPA, b - kompresor bezolejowy, c - zbiornik,  

d - zawór redukcyjny, e - manometr, f - zbiornik bezpieczeństwa, g - płuczka z roztworem KMnO4,  
h - separator, i - absorber z węglem aktywnym, j - zawór, k - reaktory barbotażowe 

Fig. 1. Equipment used for biodegradation: a - HEPA filter, b - oil-free air compressor, c - tank, d - pressure 
reducing valve, e - manometer, f - safety tank, g - gas bubbling bottles with KMnO4 solution, h - droplet 
separator, i - absorber with active carbon, j - valve, k - bubble reactors 
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Próbki pobierane po założonym czasie trwania biodegradacji odwirowywano,  
a następnie część poddawano analizie metodą UPLC-MS/QTOF (zestaw 
chromatograficzny ACQUITY UPLC® I-Class z detektorem PDA oraz detektorem Xevo 
G2 QTof, Waters), a część zamrażano w celu późniejszego oznaczenia ich toksyczności 
chronicznej z wykorzystaniem komercyjnego, wielogatunkowego testu MARA® (NCIMB 
Ltd, Szkocja) [10]. Procedurę wykorzystywaną podczas wykonywania testu opisano  
w pracach [9, 11]. W analogiczny sposób przeprowadzono również ocenę toksyczności 
chronicznej z wykorzystaniem jako inokulum wody pochodzącej z rzeki Brynica. Stopień 
biodegradacji wyznaczano na podstawie względnego ubytku stężenia sulfatiazolu. Stopień 
inhibicji dla analizowanych próbek we wszystkich badaniach wyznaczano za pomocą 
programu MARA®. 

Wyniki  i ich omówienie  

Wpływ wysokich stężeń sulfatiazolu na mikrobiocenozy oczyszczalni ścieków 
komunalnych oraz gleby uprawnej ilustrują przedstawione na rysunku 2 skany płytek 
testowych. Wielkość plamek (P) obserwowanych w poszczególnych dołkach płytek jest 
miarą wzrostu mikroorganizmów. Zależność wzrostu mikroorganizmów tych 
mikrobiocenoz od stężenia leku przedstawiono na rysunku 3.  

 

 
Rys. 2. Obraz płytek titracyjnych zawierających pożywkę z: a) gradientem stężeń sulfatiazolu szczepionych 

osadem czynnym lub b) odciekiem z pola uprawnego po 24-godzinnej inkubacji w temperaturze 30 °C  

Fig. 2. Scans of titer plates containing a medium with: a) the gradient concentration of sulfathiazole inoculated 
with activated sludge or b) leachate from cultivated field after 24 hours’ incubation at 30 °C 
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Rys. 3. Wpływ stężenia sulfatiazolu na średnią, względną wielkość plamek na płytkach testowych 

Fig. 3. Effect of the sulfathiazole concentration on the mean relative size of spots on the test plates  
 

 
Rys. 4. Wpływ czasu biodegradacji w osadzie czynnym na dynamikę rozkładu sulfatiazolu i toksyczność 

chroniczną produktów tego procesu  

Fig. 4. Effect of the biodegradation time in activated sludge on the dynamics of sulfathiazole degradation and 
chronic toxicity of the formed products 

 
Stwierdzono, że sulfatiazol powoduje inhibicję wzrostu mikroorganizmów obu 

badanych mikrobiocenoz. Dla osadu czynnego i odcieku glebowego wyznaczone wartości 
MTC wynosiły, odpowiednio, 245 ±30 i 219 ±30 mg/dm3. Według danych literaturowych, 
zależnie od rodzaju patogenu minimalne stężenie hamujące (MIC) dla sulfatiazolu wynosi 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 10 100 1000

P
/P

o 
[-

]

stężenie [mg/dm3]

osad czynny; MTC = 245+/-30 mg/dm3

odciek glebowy; MTC = 219+/-31 mg/dm3

Stężenie [mg/dm3]

mg/dm3

mg/dm3

P
/P

o
[-

]

[mg/dm3]

[mg/dm3]

1,0

0,0

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

X
/X

o 
[-

]

czas biodegradacji [dni]

degradacja

inhibicja względem biocenozy rzecznej

inhibicja w teście MARA

Czas biodegradacji [dni]

X
/X

o
[-

]

1,0

0,0



 

 
 

 Kinetyka biodegradacji sulfatiazolu i charakterystyka produktów tego procesu 

 

 

397

od 10 do 500 mg/dm3 [12]. W obu badanych przypadkach, nawet przy najwyższym 
zastosowanym stężeniu leku (300 mg/dm3), próbki zachowały aktywność biologiczną.  
Z tego powodu przebieg procesu biodegradacji sulfatiazolu prowadzono przy takim właśnie 
stężeniu.  

Wpływ czasu trwania procesu w osadzie czynnym i odcieku z gleby nawożonej 
nawozem naturalnym na przebieg biodegradacji sulfatiazolu i toksyczność chroniczną 
produktów tego procesu przedstawiono na rysunkach 4 i 5. 

 

 
Rys. 5. Wpływ czasu biodegradacji w odcieku z gleby uprawnej nawożonej nawozem naturalnym na dynamikę 

rozkładu sulfatiazolu i toksyczność chroniczną produktów tego procesu  

Fig. 5. Effect of the biodegradation time in leachate from cultivated soil fertilized with natural fertilizer (manure) 
on the dynamics of sulfathiazole degradation and chronic toxicity of the formed products 

 
W obu eksperymentach rozkład sulfonamidu zachodził po okresie adaptacji 

mikroorganizmów. W przypadku osadu czynnego po adaptacji następowała bardzo szybka, 
całkowita degradacja leku. Wyznaczony w tym przypadku czas półtrwania sulfatiazolu (t0,5) 
wynosił ≈ 12 dni. W odcieku proces ten zachodził znacznie wolniej (t0,5 ≈ 20 dni). Istotne 
jest, że w obu przypadkach wraz z rozpadem leku obserwowano systematyczne obniżenie 
toksyczności chronicznej (inhibicji) próbek względem mikrobiocenozy rzecznej  
i wyznaczanej z użyciem testu MARA®. Oznacza to, że roztwory zawierające produkty 
biologicznej degradacji sulfatiazolu są znacznie mniej od niego toksyczne. Otwartą kwestią 
pozostaje potencjalnie labilny charakter tych produktów. Jak już wspomniano, czasowo 
nieaktywnym biologicznie metabolitem sulfonamidów są ich N4-acetylo pochodne. W celu 
potwierdzenia obecności N4-acetylosulfatiazolu w roztworach po biodegradacji wykonano 
ich analizę metodą UPLC-MS/QTOF. Wygląd przykładowego chromatogramu uzyskanego 
dla próbki po trwającej 14 dni biodegradacji w odcieku glebowym przedstawiono na 
rysunku 6. 

Wśród zidentyfikowanych substancji w największych ilościach występowały produkty 
hydrolizy grupy amidowej sulfonamidu, a więc aminotiazol, kwas sulfanilowy  
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i sulfanilamid (rys. 6). Zidentyfikowano również kwas metanosulfonotiooctowy, niemniej 
może on pochodzić od matrycy, w której zachodziła biodegradacja. W próbce w śladowych 
ilościach występował również N-acetylsulfatiazol. Ponieważ intensywność sygnału 
generowanego przez ten związek w badanej próbce była o kilka rzędów niższa, niż np. 
sulfanilamidu, jego potencjalny wpływ na późniejszą toksyczność próbki jest znikomy.   

 
 

 
Rys. 6. Chromatogram próbki uzyskany metodą UPLC-MS/QTOF po trwającej 28 dni biodegradacji sulfatiazolu 

w odcieku glebowym  

Rys. 6. The sample chromatogram obtained after 28 days’ biodegradation of sulfathiaze in leachate from 
cultivated field (UPLC-MS/QTOF method) 

Wnioski 

Sulfatiazol występujący w stężeniach przekraczających toksyczne może ulegać 
biodegradacji aerobowej w adaptowanych mikrobiocenozach. Biodegradacja tego leku 
przebiega najprawdopodobniej na drodze katalizowanej enzymatycznie hydrolizy, której 
towarzyszy obniżenie toksyczności chronicznej próbek. Wśród produktów zidentyfikowano 
również N-acetylosulfotiazol w ilościach bez wpływu na potencjalną toksyczność wtórną.  
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THE KINETICS OF SULFATHIAZOL BIODEGRADATION  
AND THE CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS 

Medical University of Silesia in Katowice, Sosnowiec 

Abstract: Most of sulfanilamide derivatives belong to the group of bacteriostatic agents and they are often used in 
animal breeding. Therefore, their residues enter the environment in very high level. This may result in a local 
occurrence of serious disturbances in bacterial biocenosis. The aim of the study was to assess a biodegradation of 
sulfathiazole, one of the sulfanilamide derivatives, occurring in the environment in high concentration. 
Biodegradation process was conducted under laboratory conditions in a leachate from a cultivated field using 
natural fertilizers (fresh manure) and in activated sludge from a mechanical-biological wastewater treatment plant. 
After ending the experiment the biodegradation kinetics was assessed. The resulting products were identified using 
UPLC-QTOF method and their total chronic toxicity was determined using MARA® bioassay. Sulfathiazole 
underwent the complete degradation in both environmental matrices. The half-life was from 12 to 20 days. 
Additionally, the decrease in chronic toxicity of the studied samples occurred during sulfonamide biodegradation.  

Keywords: sulfonamides, environment, biodegradation, chronic toxicity 


