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Wstęp

Niewątpliwie negatywnym wynikiem postępu cywilizacyjnego jest wzrastające 
zanieczyszczenie środowiska, będące rezultatem oddziaływania różnych czynników 
fizycznych, chemicznych i biochemicznych, związanych z działalnością człowieka. 
Zanieczyszczenia wprowadzane do ekosystemu w postaci różnego rodzaju 
ksenobiotyków (gr. xenos - obcy i bioticos - związany z życiem), takich jak: leki np. 
antybiotyki, czy środki ochrony roślin np. herbicydy, mają pośredni lub bezpośredni 
wpływ na wszystkie organizmy żywe, w tym i na zdrowie człowieka (3, 26, 63). 

Obecnie wiele dziedzin nauki, stawia sobie za cel monitorowanie ekosystemu. 
Jedną z nich jest ekotoksykologia, która jest dziedziną nauki z pogranicza biologii, 
ekologii, chemii, a także klasycznej toksykologii. Zajmuje się oceną wpływu 
substancji szkodliwych, toksycznych i toksyn na organizmy żywe (w tam także 
na człowieka) oraz przemianami tych substancji, zachodzącymi w środowisku 
naturalnym (12, 38, 40, 44, 58). Jej kluczowym zadaniem jest bezpośrednia ocena 
ryzyka wynikającego ze skażenia środowiska i dotyczy między innymi, tworzenia 
systemów klasyfikacji opartych na rosnących poziomach toksyczności (47). Do 
niedawna jedynymi metodami obrazującymi stan poszczególnych elementów 
środowiska były metody fizykochemiczne, jednak podstawowym mankamentem 
tych metod jest fakt, że nie charakteryzują one w sposób kompleksowy wpływu 
ksenobiotyków na gatunki testowe (wskaźnikowe). Analizy fizykochemiczne 
informują jedynie o poziomie zanieczyszczeń, ale nie określają współdziałania 
badanych związków i ich bioaktywności w biocenozie (39, 42, 45, 57). Dlatego coraz 
częściej poszukuje się „nowych” technik detekcji, do których niewątpliwie można 
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zaliczyć metodę bioindykacyjną, wykorzystującą materiał biologiczny. Badania  
z udziałem organizmów żywych są obecnie szeroko wykorzystywane w ekotoksykologii 
celem określenia stanu środowiska pod względem jakościowym (bioindykacja), 
jak i ilościowym (biomonitoring). Testy te dostarczają podstawowych informacji  
o stopniu zanieczyszczenia środowiska danego obszaru, zarówno w perspektywie 
krótkoterminowej, np. tu i teraz, jak i długoterminowej, np. analiza trendu zmian, 
które mogą się pojawić w perspektywie kolejnych kilku, czy kilkunastu lat (12, 16, 
37, 38, 42, 57).

Badania ekotoksykologiczne

Zdaniem Muszyńskiej  (38), badania ekotoksykologiczne można podzielić 
w oparciu o miejsce ich wykonywania, na: laboratoryjne, półpolowe, polowe lub 
w zależności od czasu trwania, na:  krótkoterminowe i długoterminowe. Według 
Kuczyńskiej i  in.  (29), wyniki badań krótkoterminowych wykorzystywane są 
najczęściej do oceny zależności: dawka – odpowiedź. Na tej podstawie można 
wyznaczyć wartości dwóch wskaźników będące ilościową miarą toksyczności badanej 
substancji chemicznej. Są to takie wskaźniki jak: EC50 (Effective Concentration)  
i ED50 (Effective Dose), czyli stężenie danego ksenobiotyku w środowisku lub jego 
dawka, która wywołuje określony skutek w wysokości 50% jego maksymalnej 
wartości. Natomiast w przypadku toksyczności ostrej następuje tak silne zaburzenie 
procesów biologicznych, wynikiem których jest śmierć czynnika testowego. Granicą 
tego efektu jest dawka śmiertelna – LD50 (Lethal Dose), czyli dawka wywołująca 50% 
śmiertelność grupy testowej lub LC50 (Lethal Concentration), stężenie wywołujące 
50% śmiertelności w badanej grupie wskaźnikowej. Zdaniem tych samych Autorów, 
badania długoterminowe dostarczają informacji na temat zależności: dawka – efekt 
biologiczny. Na tej podstawie można przewidzieć poziom ryzyka, czyli wyznaczyć 
dawkę i czas ekspozycji, przy których prawdopodobieństwo zaistnienia efektów 
toksycznych jest stosunkowo niskie (tzw. dawki czy stężenia graniczne). Na podstawie 
dawki czy też stężenia progowego można wyznaczyć cztery wartości: 

1. NOEC/NOEL (No Observed Effect Concentration/No Observed Effect Level), 
czyli najwyższe stężenie lub dawka nie wywołująca istotnego statystycznie skutku, 

2. LOEC/LOEL (Lowest Observed Effect Concentration/ Lowest Observed Effect 
Level), czyli najniższe stężenie lub dawka badanej substancji wywołujące statystycznie 
istotny skutek, 

3. NOAEL (No Observed Adverse Effect Level), czyli najwyższe stężenie lub dawka 
nie wywołująca szkodliwych zmian w badanej grupie testowej,

4. LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level), czyli najniższe stężenie lub 
dawka wywołująca szkodliwe zmiany w badanej grupie testowej.

Należy pamiętać również i o tym, że o efekcie toksycznym danego ksenobiotyku, 
może decydować jego mała podatność na metabolizm, a co za tym idzie, również 
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niewielka mobilność, co w efekcie końcowym może sprawiać trudności w jego 
wydalaniu, powodując efekt kumulacji. Ocenę zdolności danego ksenobiotyku do 
biokumulacji, można sprawdzić poprzez porównanie wartości CLD50 (Cumulative 
Lethal Dose) z wartością LD50 (Lethal Dose).

Przykładowe metody wykorzystywane 
w badaniach środowiskowych ksenobiotyków

Metody analityczne wykorzystujące materiał biologiczny stają się powoli 
konkurencją dla klasycznych metod fizykochemicznych, a w niektórych przypadkach 
mogą wręcz je zastąpić (21). Powszechne zastosowanie zawdzięczają głównie swojej 
specyfice oraz niskim kosztom jednostkowym. 

Według Gadzały-Kopciuch i  in.  (16) w badaniach ekotoksykologicznych 
wyróżnia się dwie grupy zastosowań metod biologicznych w ocenie wpływu 
ksenobiotyków na biocenozę:

1. biomonitoring, który może przebiegać dwutorowo:
- poprzez tworzenie biernych próbników akumulacyjnych w oparciu o typowe 

badania chemiczne próbek biologicznych (12, 68),
- poprzez obserwację biowskaźników roślinnych lub zwierzęcych w ich naturalnym 

środowisku lub w warunkach półnaturalnych (1). 
2. bioanalityka, która związana jest z wykorzystaniem organizmów biologicznych 

jako bioreceptorów różnych ksenobiotyków. 
Ze względu na sposób wykorzystania czujnika biologicznego w bioanalityce 

możemy wyróżnić:
- biosensory, są to czujniki biologiczne, których elementem aktywnym jest materiał 

biologiczny (np. mikroorganizm – bakterie, wirusy, pierwotniaki, enzym – AChE, 
przeciwciała – test ELISA, IMA, RIA, EIA czy DNA) (1, 24, 25, 26, 30, 50, 67),

- biotesty, których elementem pomiarowym jest cały organizm roślinny lub jego 
część (np. nasiona, korzenie, kłącze, bulwa czy koleoptyl), czy organizm zwierzęcy 
(4, 2, 6, 8, 10, 19, 21, 31, 49, 56, 58, 62, 64).

Pełny obraz dotyczący skażenia (bądź nie) biocenozy ksenobiotykami można 
uzyskać na drodze obserwacji prowadzonych przy użyciu względnie tanich metod, 
jakimi są: bioindykacja i biomonitoring (35, 36).
Bioindykator – to organizm roślinny lub zwierzęcy (lub część organizmu albo 
zgrupowanie organizmów) zawierający informację jakościową na temat skażenia 
środowiska ksenobiotykami (34, 35, 36, 42).
Biomonitor – to organizm roślinny lub zwierzęcy (lub część organizmu albo 
zgrupowanie organizmów) zawierający informacje ilościowe na temat skażenia 
środowiska ksenobiotykami (34, 35, 36, 42).

Należy sobie zdawać sprawę z tego, że biomonitor jest zawsze bioindykatorem, 
ale bioindykator nie zawsze musi być biomonitorem. W obrębie bioindykatora 
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(biomonitora) możemy dokonać podziału w zależności od  typu reakcji na dany 
czynnik (aktywne i pasywne).  Aktywna bioindykacja lub biomonitoring polega na 
sztucznym wyhodowaniu w warunkach laboratoryjnych czynników biologicznych 
(biowskaźników), które są następnie umieszczane na określony czas w warunkach 
oddziaływania ksenobiotyków. Po zakończeniu ekspozycji określa się objawy lub poziom 
ksenobiotyków w biowskaźniku. Natomiast w pasywnym biomonitoringu obserwuje 
się organizmy żyjące w warunkach naturalnych, gdzie są narażone na (czynniki) 
bodźce stresogenne wywołane czynnikiem antropogenicznym (ksenobiotykiem)  
i bada się je pod kątem reakcji na ten czynnik. Możemy również wyróżnić biowskaźniki 
w zależności od „sposobu działania”. W takiej klasyfikacji mamy do czynienia  
z bioindykatorami akumulacji, które gromadzą w swoim organizmie jeden lub więcej 
ksenobiotyków oraz z bioindykatorami wpływu lub oddziaływania, które wykazują 
specyficzne lub niespecyficzne reakcje na dany ksenobiotyk w postaci zmian, np.  
w morfologii lub fizjologii (36). 
Biokoncentracja – jest to bezpośrednie pobieranie przez biowskaźniki roślinne lub 
zwierzęce, ksenobiotyków ze środowiska, poprzez tkanki lub organy (z organami 
oddechowymi włącznie). Poza roślinami, które mogą pobierać ksenobiotyki głównie 
przez korzenie lub liście, biokoncentracja odgrywa kluczową rolę u zwierząt wodnych 
i glebowych bezkręgowców, korzystających z wody znajdującej się w środowisku 
glebowym (8, 31, 35, 36). 

Poza klasycznymi badaniami, które rejestrują przeważnie niespecyficzne reakcje 
konkretnego organizmu roślinnego, zwierzęcego, czy wręcz całej biocenozy na 
czynnik toksyczny, jako „nowe” instrumenty bioindykacji, wprowadza się czujniki 
biologiczne w postaci  biomarkerów i biosensorów (9, 15, 26, 36, 51, 53).
Biomarker – jest to biologiczny, mierzalny parametr, który może być oceniany 
na poziomie genetycznym, enzymatycznym, fizjologicznym czy morfologicznym,  
w którym zmiany strukturalne lub funkcjonalne mogą określać ogólny wpływ 
środowiska oraz mogą formułować szczegółowe oddziaływania ksenobiotyków  
w zakresie jakościowym i ilościowym (29, 36).
Biosensor – jest to narzędzie pomiarowe, które zawiera biologicznie aktywny 
materiał, będący w bezpośrednim kontakcie z właściwie dobranym elementem 
przetwornikowym, w celu detekcji stężenia lub aktywności chemicznej ksenobiotyków 
w dowolnej próbce analitycznej (5, 26, 41). Detekcja odbywa się poprzez odpowiednie 
połączenie selektywnego, biologicznego systemu rozpoznawania, tj. mikroorganizm, 
przeciwciało, DNA, enzym, membrana, organelle, komórka lub tkanka i przetwornika 
przekształcającego zjawiska biologiczne na sygnały elektryczne. Rejestracja 
uzyskanych danych odbywa się za pomocą detektorów elektrochemicznych (np. 
potencjometrycznych, amperometrycznych lub konduktometrycznych), odbiorników 
optycznych, piezoelektrycznych lub termicznych. Połączenie elementów biologicznych 
i elektronicznych pozwala na szybkie, czułe i precyzyjne wykrycie nie tylko małych 
ilości ksenobiotyków, ale także niebezpiecznych mikroorganizmów, czy nawet toksyn 
(26, 42). 
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Obserwacje prowadzone na bazie schematu: pomiar ekspozycji – badanie procesów 
kumulacji i metabolizmu zanieczyszczeń ksenobiotykami przez organizmy żywe, stały 
się podstawą rozwoju, opracowania i wdrożenia metod badawczych, które ogólnie 
nazwano biotestami (28, 29, 36, 37, 41, 42, 56).
Biotest – można zdefiniować jako standaryzowaną, eksperymentalną próbkę 
biologiczną (cały organizm lub jego część) roślinny, zwierzęcia lub zespół organizmów, 
czy wycinek ekosystemu (mezosystemu, mikrosystemu), której celem jest wykrycie 
toksycznej substancji znajdującej się w biocenozie lub poznaniu jej toksycznego 
działania, poprzez ilościowe oznaczenie wpływu badanej substancji i możliwości 
interakcji w porównaniu do obiektu kontrolnego. Biotesty wykorzystują niekiedy 
biomarkery lub rzadziej specyficzne biosensory i mogą być stosowane w bioindykacji 
lub biomonitoringu (27, 29, 32, 42, 43, 47, 55, 58, 60, 66). 

Według Kuczyńskiej i in. (29), w badaniach z użyciem biotestów, powszechnie 
uznawane są trzy sposoby ich przeprowadzania, dwa pierwsze prowadzane są 
w warunkach kontrolowanych, natomiast trzeci sposób przeprowadzany jest  
z wykorzystaniem populacji organizmów żyjących w warunkach naturalnych.

1. Biotesty wykonywane w laboratorium, podczas których ksenobiotyk jest 
sztucznie wprowadzany do medium (np. gleby). Następnie zostaje wykonany test  
z odpowiednio dobranym organizmem wskaźnikowym np. roślinnym czy zwierzęcym. 
Uzyskane w ten sposób wyniki są źródłem informacji na temat toksyczności danego 
ksenobiotyku w warunkach kontrolowanych. Głównym celem takiego biotestu jest 
przeprowadzenie wzorcowania, które następnie będzie wykorzystane do oszacowania 
toksyczności próbek właściwych, np. pozyskanych z obszarów zanieczyszczonych 
(17, 55).

2. Biotesty wykonywane w laboratorium na bazie próbek właściwych (np. wody, 
osadu, gleby) pobranych z obszarów zanieczyszczonych. Toksyczność takich próbek 
jest porównywana z toksycznością próbek wzorcowych (17, 52, 53, 56).

3. Biotesty przeprowadzane w miejscu występowania populacji organizmów 
wrażliwych, najczęściej w warunkach ich naturalnego występowania (28, 29, 41, 54).

Jednym z podstawowych kryteriów praktyk analitycznych w ekotoksykologii jest 
element aktywny testu, czyli organizm który jest wykorzystywany jako biodetektor. 
Najczęściej wykorzystywane są następujące organizmy: bakterie, rośliny oraz 
zwierzęta (6, 29, 31, 39, 55, 62, 69). 

Biotesty z elementem aktywnym w postaci bakterii

Do niedawna w tego typu badaniach wykorzystywało się głównie kolonie bakterii, 
które były namnażane odpowiednio wcześniej w laboratorium biologicznym. 
Obecnie, dzięki postępowi biotechnologicznemu w badaniach ekotoksykologicznych, 
najczęściej stosuje się testy ostre, oparte na bakteriach w formie uśpionej, 
dołączonych do odpowiedniego mikrobiotestu, np. Microtox® (Acute, Solid Phase, 

Bioindykatory w badaniu skażenia środowiska ksenobiotykami



152

Solo), Mutatox®, LUMIStox®, ToxAlert®100, BiofixLumi®, N/A® (29, 61, 69, 
71). Najczęściej czynnikiem aktywnym takich testów są bakterie z rodzaju Vibrio 
fischeri, posiadające zdolności luminescencyjne. Wpływ ksenobiotyków oznacza 
się obserwując ograniczenie „świecenia” bakterii, w porównaniu z próbą kontrolna 
(bakterie „świecące” nie narażone na działanie ksenobiotyka). Biotesty oparte 
na pomiarze bioluminescencji bakterii z rodzaju Vibrio fischeri, wykorzystuje 
się najczęściej do oceny skażenia wody powierzchniowej (słodkiej-pitnej), wody 
powierzchniowej (słonej i słonawej), wody podziemnej, osadów (ekstrakty z osadów), 
odpadów stałych (odcieki z odpadów, osady ściekowe, szlam, muł), ścieków czy 
gleby (29, 58, 59, 70, 71). Natomiast do oceny ryzyka i toksyczności chronicznej 
stosuje się system MARA (Microbial Assay for Risk Assessment). Test ten służy 
do wykonania badania toksyczności, a także do uzyskania informacji (fingerprint)  
o toksycznym działaniu substancji chemicznych i próbek środowiskowych. Biotest ten 
jako bioindykatory, wykorzystuje dziesięć organizmów prokariotycznych w postaci 
bakterii o różnej taksonomii oraz jeden organizm eukariotyczny w postaci drożdży. 
Aktywność substancji toksycznych jest mierzona na podstawie rozwoju szczepów 
bakteryjnych w obecności ksenobiotyka. Rozwój szczepów bakteryjnych jest zależny 
od redukcji barwnika redukcyjnego. W wyniku redukcji powstaje nierozpuszczalny 
związek chemiczny (w kolorze czerwonym), który wytrąca się na komórkach 
mikrobowych w postaci osadu zalegającego w studzienkach. Obraz płytki uzyskuje się 
za pomocą skanera płaskiego, który następnie jest analizowany za pomocą specjalnego 
oprogramowania MARA, określającego poziom toksyczności (39, 58, 71).

Biotesty z elementem aktywnym w postaci roślin lub ich diaspor

W ekotoksykologii do badań wpływu różnych ksenobiotyków na środowisko 
glebowe, najczęściej wykorzystywane są rośliny i ich nasiona. Związane jest to 
głównie z aspektem etycznym (problemy związane z pozyskiwaniem zwierząt 
doświadczalnych), ekonomicznym (niższe koszty badań) i praktycznym (krótki czas 
przygotowania oraz szybki i powtarzalny odczyt). Biotesty oparte na analizie zmian 
w obrębie organizmu roślinnego nazywane są bardzo często fitotestami. Testy takie 
dostarczają informacji o organizmach kluczowych dla danego ekosystemu, dzięki 
czemu można za ich pomocą monitorować jego stan. Zdaniem Barana i in. (2), 
Sekutowskiego i Bortniaka (55), Sekutowskiego i Sadowskiego (56, 57), 
fitotoksyczność ksenobiotyków, można określić na podstawie zależności dawka,  
a efekt końcowy, który może być wyrażony, np. brakiem kiełkowania lub redukcją 
świeżej lub suchej masy rośliny testowej w porównaniu do obiektu kontrolnego 
(nie traktowanego ksenobiotykiem). Zależności dawka, a efekt końcowy może 
również służyć przewidywaniu ryzyka, tzn. wyznaczeniu dawki i czasu zalegania, 
np. pozostałości substancji aktywnej herbicydu, przy których prawdopodobieństwo 
wystąpienia efektów fitotoksycznych jest odpowiednio duże lub niewielkie. Gatunki 
roślin o wąskim zakresie tolerancji (stenobionty), wykazujące dużą wrażliwość na 
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określone ksenobiotyki określa się jako gatunki wskaźnikowe lub bioindykatory. 
Stąd fitotesty bardzo często wykorzystywane są w biomonitoringu i fitoremediacji 
do oceny skutków, jakie ksenobiotyki mogą wywierać na poszczególne elementy 
agrofitocenozy (np. roślinę uprawną, glebę czy wodę) (4, 12, 20, 22). Przykładem 
ukazującym tą zależność, są badania przeprowadzone przez Sadowskiego i in. 
(52, 53) i Sadowskiego i Sekutowskiego (54) odnoszące się do fitotoksycznego 
działania pozostałości substancji aktywnych herbicydów na rośliny następcze. 
Autorzy ci, za pomocą fitotestów dowiedli, że pozostałości herbicydów w glebie mogą 
stwarzać zagrożenie dla upraw następczych w dwu krytycznych momentach. Pierwszy 
odnosi się do przesiewów, czyli sytuacji, kiedy to z różnych przyczyn, najczęściej 
niezależnych od plantatora, następuje likwidacja plantacji. Natomiast drugi moment 
dotyczy pozostałości zalegających w glebie i wykazujących fitotoksyczne działanie 
tuż po zbiorze rośliny uprawnej lub nawet jeszcze przez kilka kolejnych miesięcy. 

Dzięki fitotestom uzyskuje się konkretną informację o wpływie badanego czynnika 
na agrofitocenozę. Fitotesty najczęściej wykorzystuje się do oceny skażenia gleby, 
osadów czy cieków wodnych (13, 14, 49, 58). W tego typu badaniach wykorzystuje 
się wiele rodzajów roślin. Najczęściej do oceny skażenia wody słodkiej wykorzystuje 
się następujące glony: Selenastrum capricornutum, Scenedesmus quadricauda, czy 
Scenedesmus subspicatus (29, 65, 69, 70). W przypadku oceny zanieczyszczenia wód 
słonych ksenobiotykami, stosuje się następujące glony: Phaeodactylum tricornutum, 
czy Skeletonema costatum (29, 42, 43, 69). Natomiast w typowych badaniach 
laboratoryjnych, najpowszechniej wykorzystuje się makrofity, czyli dwa gatunki rzęsy 
wodnej: Lemna minor oraz Lemna gibba. Za jej tak powszechnym wykorzystaniem 
jako materiału biologicznego (biodetektora) w tego typu testach, przemawiają głównie 
trzy rzeczy: małe rozmiary, łatwość hodowli i krótki czas rozmnażania (5, 29, 42, 58).

Konieczność wykonywania analiz wielu próbek glebowych w stosunkowo krótkim 
czasie doprowadziła do pojawienia się zminiaturyzowanych testów fitotoksyczności 
II generacji, zwanych mikrobiotestami. Przykładem takiego mikrobiotestu może być 
testy: Phytotoxkit lub Phytotestkit (10, 48, 56). Zasada działania testu Phytotoxkit 
opiera się o kiełkujące nasiona trzech gatunków roślin, jednoliściennej: Sorghum 
saccharatum oraz dwuliściennych: Lepidium sativum i Sinapis alba, które w 
wyniku kontaktu z ksenobiotykiem znajdującym się w glebie czy osadzie, wykazują 
specyficzną reakcje (brak kiełkowania lub redukcję długości korzeni bądź koleoptyla). 
Standaryzowana procedura testu Phytotoxkit omija wszystkie pracochłonne czynności, 
jakie są związane z biotestami klasycznymi (I generacji), przez co znacznie został 
skrócony czas z 14 (21) dni do 72 h, jaki jest potrzebny do uzyskania informacji 
o toksyczności danej próbki zawierającej osad, czy też glebę (48). Natomiast test 
toksyczności ostrej Phytotestkit jest odmianą mikrobiotestu Phytotoxkit i umożliwia 
określanie „bezpośredniego” (wewnętrznego) wpływu substancji toksycznych, 
hamujących kiełkowanie i substancji stymulujących kiełkowanie i wzrost roślin, bez 
uprzedniego wprowadzania tych związków do gleby referencyjnej (71).
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Biotesty z elementem aktywnym w postaci zwierząt

Osobną grupę biotestów, którą klasyfikuje się ze względu na użyty materiał 
badawczy, stanowią testy zwierzęce (29, 42, 58). Są narzędziem wykorzystywanym 
w badaniach obrazujących wpływ czynników antropogenicznych na jakościowe 
elementy biocenozy (11, 61, 68). Ponadto w badaniach ekotoksykologicznych  
i toksykologicznych przeprowadzanych w laboratorium, szczególnie przydatne są 
organizmy stałocieplne. Stanowią czynnik biotestu oceniający toksyczność środków 
farmakologicznych i kosmetologicznych, umożliwiając badanie substancji czynnych 
zawartych w poszczególnych lekach, czy kosmetykach (45, 46). W tego rodzaju 
biotestach wykorzystuje się gatunki charakterystyczne zarówno dla środowiska 
lądowego, jak i wodnego. Przeważnie są to organizmy zróżnicowanych ogniw 
troficznych, poczynając od pierwotniaków, poprzez mięczaki, a kończąc na ssakach 
(8, 29, 31, 42, 58, 62). 

Do oceny skażenia środowiska wodnego (wody, osadów dennych), najczęściej 
wykorzystywane są następujące organizmy: skorupiaki Daphnia magna (rozwielitka), 
Artemia salina (słonaczek), Hyalella azteca, Mysidopsis bahia, Leptocheirus 
plumulosus, Paracorophium excavatum, skąposzczety Tubifex tubifex (rureczniki), 
Limnodrilus hoffmeisteri, pierścienice Hirudo medicinalis (pijawka lecznicza), 
mięczaki Anodonta cygnea zellensis, Dreissenna polymorpha (racicznica zmienna), 
Corbicula fluminea, owady Hexagenia bilineata, H. limbata, Chironomus tentans 
(larwy ochotki) oraz ryby Lepomis macrochirus (okoń błękitnoskrzeli), Platichthys 
flesus (stornia-flądra), czy Ictalurus punctatus (sumik kanałowy). Natomiast do 
oceny próbek środowiskowych (np. gleby, powietrza) najczęściej wykorzystywane 
są takie organizmy jak: Eisenia foetida (kompostowiec różowy – dżdżownica), Helix 
aspersa aspersa (europejski ślimak brązowy), Folsomia candida (skoczogonki), Apis 
mellifera (pszczoła miodna) oraz organizmy stałocieplne: Rattus - Lab Rats (szczur 
laboratoryjny), Mus (mysz laboratoryjna), Oryctolagus cuniculus (królik), Cavia 
porcellus (świnka morska), Meriones unguiculatus (suwak mongolski-myszoskoczek-
gerbil) (6, 7, 11, 18, 23, 29, 42, 58, 62). 

Mikrobiotesty

Oddzieloną grupę, ze względu na komercyjną dostępność oraz niewielkie rozmiary, 
stanowią gotowe mikrobiotesty. W skład każdego mikrobiotestu wchodzi element 
aktywny w postaci żywego organizmu roślinnego, częściej jednak zwierzęcego, 
który jest gotowy do użycia w odpowiednim momencie. Zaletą tych testów 
(dzięki wcześniejszej walidacji) jest możliwość otrzymywania porównywalnych  
i powtarzalnych wyników, niezależnie od laboratorium, w którym przeprowadzane 
są badania. Dzięki standaryzowanym kulturom organizmów, nie występuje potrzeba 
prowadzenia własnego namnażania i hodowli. Ponadto oznaczenia przeprowadzone 
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przy użyciu wymienionych testów, charakteryzuje niższy koszt jednostkowy.  
W porównaniu do testów konwencjonalnych, skraca się również czas oczekiwania 
na uzyskanie odpowiedzi odnośnie toksyczności bądź braku toksyczności badanej 
próbki. Za przykład może posłużyć kilka mikrobiotestów z biodetektorem roślinnym 
(np. Phytotoxkit) lub zwierzęcym (np. Daphtoxkit F magna, Daphtoxkit F pulex, 
Ceriodaphtoxkit F, Thamnotoxkit F, Ostracodtoxkit F, Rototoxkit F acute, Rapidtoxkit 
F,  Prototoxkit F, Artoxkit M) (15, 25, 26, 27, 29, 33, 39, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 60, 
65, 69, 71). Dodatkowym atutem mikrobiotestów jest ewentualność pracy na kilku 
próbach jednocześnie, co daje możliwość rozbudowania eksperymentu do ciągu 
kilku różnych testów, tworząc, tzw. baterie biotestów (14, 32, 47, 49, 66). Taki 
„zbiór” kilku biotestów może występować w obrębie jednego testu (np. Microtox, 
Phytotoxkit, Rapidtoxkit F), który może obejmować kilka gatunków roślin, czy 
zwierząt testowych o różnej wrażliwości na daną grupę ksenobiotyków. Ponadto 
mogą być tworzone zespoły baterii, w obrębie kilku testów wykorzystujących różne 
biodetektory, bazujące na wielu poziomach troficznych, a przez to tworzące zmienną 
(poszerzoną) czułości na ksenobiotyki (21, 25, 30, 33, 50, 68). Przykładem mogą 
być badania przeprowadzone przez Manusadźianasa i  in.  (33), którzy dzięki 
zastosowaniu baterii biotestów, tj. Charatox ↔ Thamnotoxkit F ↔ Microtox, dowiedli, 
że informacje o poziomie skażenia uzyskane z baterii biotestów, są zdecydowanie 
bardziej precyzyjne niż z pojedynczego biotestu, gdyż dokładniej odzwierciedlają 
faktyczny poziom toksyczności próbki testowej.

Podsumowanie

Metody fizykochemiczne najczęściej zawężają swoje wyniki jedynie do informacji 
ilościowych i jakościowych rozmaitych form zanieczyszczeń, bez możliwości 
oszacowania bezpośredniego wpływu na biocenozę. Dlatego coraz częściej podejmuje 
się badania nad organizmami roślinnymi, czy zwierzęcymi w ich naturalnym 
środowisku, względnie w specjalnie do tego celu przygotowanych laboratoriach 
biologicznych. Już od ponad 40 lat pomiary z zakresu bioindykacji są uznawanym 
i cenionym uzupełnieniem klasycznych metod fizykochemicznych, monitorowania 
środowiska. Uzyskane w ten sposób informacje, wykorzystywane są głównie do 
całościowego określenia stanu środowiska naturalnego pod względem jakościowym 
(bioindykacja), jak i ilościowym (biomonitoring). Badania te dostarczają często 
podstawowych informacji o stopniu zanieczyszczenia biocenozy, a w węższym 
zakresie agrofitocenozy, zarówno w konkretnym momencie, jak i w perspektywie 
przyszłych zmian, które mogą ujawnić się dopiero po kilku, czy kilkunastu latach. 
Bioindykacja bardzo często ogranicza się jedynie do obserwacji i pomiarów zawartości 
ksenobiotyków w ściśle określonych roślinach lub zwierzętach, które określane 
są mianem gatunków wskaźnikowych (biodetektorów). Ponadto ekotoksykolodzy 
przeprowadzają specyficzne testy określane mianem bioakumulacji, analizując 
parametry związane z pobieraniem i gromadzeniem określonych ksenobiotyków 
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w zależności od czasu oddziaływania na określone tkanki roślinne lub zwierzęce. 
Jednak coraz częściej do oznaczeń biodostępnych toksycznych pozostałości 
różnych ksenobiotyków w agrofitocenozie wykorzystuje się gotowe biotesty oraz 
ich komercyjne modyfikacje w postaci mikrobiotestów. Testy te w porównaniu 
z konwencjonalnymi metodami umożliwiają relatywnie szybką i tanią metodę 
analizy skażenia środowiska wodnego, czy też glebowego różnymi ksenobiotykami. 
Jeszcze dokładniejsze badania ekotoksykologiczne można przeprowadzić stosując 
baterie biotestów, które umożliwiają całościową oceną ekotoksykologiczną skażenia 
środowiska. Dzięki szybkiemu postępowi w dziedzinie biologicznej techniki detekcji 
(biotesty i biosensory), monitoring i ochrona środowiska naturalnego staje się coraz 
bardziej efektywna, a działania zaradcze podejmowane są zdecydowanie trafniej, 
szybciej i co najważniejsze kompleksowo.
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