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Toksyczne sinice (cyjanobakterie) w wodach powierzchniowych
problem globalny
Przegląd literatury – mapa ilości doniesień na temat cyjanotoksyn
(przeanalizowano 5293 publikacje z okresu 1900-2012)

Przegląd literatury – ilość prac na temat poszczególnych typów cyjanotoksyn
(Zdjęcie zaadoptowane z Merel et al. 2013,Toxicon 76, 118–131)
Opublikowane artykuły
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(Zdjęcie zaadoptowane z Merel et al. 2013, Environment International 59, 303-27)

anatoksyna
ANTX - anatoxin
apratoksyna
APTX - apratoxin
Β-metyloamino-L-alanina
BMAA - β-Methylamino-L-alanine
cylindrospermopsyna
CYN - cylindrospermopsin
lyngbiatoksyna
LTX - lyngbyatoxin
mikrocystyna
MC - microcystin
nodularyna
NOD - nodularin
saksitoksyna
STX - saxitoxin
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… Ostatnie badania sugerują, że problem toksogennych (potencjalnie toksycznych)
sinic może zostać zwiększony w wyniku globalnej zmiany klimatu, ponieważ wzrost
temperatury wody może dodatkowo sprzyjać wzrostowi populacji toksycznych
genotypów, prowadząc do wzrostu stężenia mikrocystyn …

(Davis et al. 2009, Harmful Algae 8 (715–725)

Lista sinic z potencjałem do produkcji różnych typów cyjanotoksyn
rodzaj

grupa

potencjalne toksyny

MC – mikrocystyna
ATX – anatoksyna
STX – saksitoksyna
CYN - cylindrospermopsyna
(Zdjęcie zaadoptowane z Pearl et al., Environ. Sci. Technol., 2018)

Sinice - rola
Zalety
 wpływ na jakość atmosfery – w procesie
fotosyntezy produkują ok 20-30% całego
tlenu dostępnego na ziemi
 przemiany azotu – wiązanie azotu
atmosferycznego i przemiana do form
organicznych łatwo przyswajalnych
przez inne organizmy

Wady
 produkcja cyjanotoksyn

przy zakwitach wody
 spadek przejrzystości wody
(zahamowanie dopływu światła do
niższych partii wody)
 spadek ilości tlenu w niższych partiach
wody
 nieprzyjemny zapach wody indukowany
przez terpentoidy tak jak geosmina

(Wszystkie fotografie Ilona Gągała)

Parametry fizyko-chemiczne i hydrologiczne wpływające
na proces eutrofizacji

przekroczenie określonego
progu/stężenia

Temperatura [T] (18-25°C), pH (6-9),
wolne mieszanie się / przepływ/ czas
retencji wody;

=

Azot ogólny [TN] > 1,5 mg/L, Fosfor ogólny
[TP] > 0,1 mg/L, stosunek TN:TP < 15 ,
formy rozpuszczone: DN > 1,5 mg/L; DP >
0,06 mg/L

Populacja/Ludność
Azot
Fosfor

Lata

(Zdjęcie zaadoptowane z Pearl 2018, Toxins, 10, 76)

dodatkowe wytyczne dla dominacji sinic w fitoplanktonie
zmiany klimatu
bruzdnice

temperatura wody > 20°C
korzystna dla rozwoju i dominacji sinic
w wodzie w stosunku do pozostałych
grup fitoplanktonu

okrzemki

(chociaż np. Plantothrix rubescens rozwija się pod
lodem w zimie, podobnie P. aeruginosa może
występować w jeziorach przez cały rok)
sinice

!ponadto sinice mogą powodować
miejscowy wzrost temperatury wody w wyniku
intensywnej absorpcji światła przez ich
fotosyntetyczne i fotoochronne barwniki

(Zdjęcie zaadoptowane z Pearl 2018, Toxins, 10, 76)

Względny efekt wpływu biogenów (azotu i fosforu), temperatury
wody oraz ich interakcji na biomasę sinic w jeziorach o różnej trofii

(Zdjęcie pochodzi z Rigosi et al., Limnol. Oceanogr., 59(1), 2014, 99–114)

! w wodach eutroficznych i hipertroficznych obserwowany jest efekt synergistyczny pomiędzy temperaturą wody
i ładunkiem biogenów, ale jeśli temperatura przekroczy 29°C to wówczas może pojawić się efekt antagonistyczny

Względny efekt wpływu biogenów (azotu i fosforu), temperatury
wody oraz ich interakcji na biomasę 11 rodzajów sinic

(Zdjęcie pochodzi z Rigosi et al., Limnol. Oceanogr., 59(1), 2014, 99–114)

Lokalizacja sinic w jeziorach i zbiornikach
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1 i 2 – zakwity powierzchniowe; 3, 5 i 6 – rozwój w całym słupie wody; 7 – pod lodem;
4 – metalimnetyczny zakwit np. Planktothrix rubescens (ok 3-4 m); 8 – sinicowe maty
(bentyczne); A i B – możliwe umiejscowienie punktu poboru wody przez stacje
wodociągowe.
(Na podstawie Salmaso et al. Basic guide to detection and monitoring of potentially toxic cyanobacteria. In: J. Meriluoto, L. Spoof and G.A.
Codd [eds.] Handbook of Cyanobacterial Monitoring and Cyanotoxin Analysis. John Wiley & Sons, Ltd, The Atrium, Chichester, UK. 201 7,
pp 46-69)

www.ekorob.pl

Opracowanie rozwiązań systemowych - zanieczyszczenia obszarowe
Poligon demonstracyjny Barkowice zatoka, zbiornik Sulejowski:
ograniczenie zanieczyszczenia wód podziemnych związkami azotu poprzez zwiększenie efektywności roślinnej strefy
ekotonowej wykorzystując barierę denitryfikacyjną

Bariera denitryfikacyjna

www.geoportal.gov.pl

Stężenie azotanów w wodzie przed złożem
Stężenie azotanów w wodzie w złożu

Wody zanieczyszczone
wg Dyrektywy Azotanowej

Fot. EKOROB

(Materiały będące podstawą dla książki „Strefy buforowe i biotechnologie
ekohydrologiczne w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych”
Izydorczyk i in., ERCE PAN, 2015)

Rola wierzbowisk nadrzecznych w akumulacji fosforu

Całkowita akumulacja P w biomasie wierzb 431 kg

(Fot. E. Kiedrzyńska)

Wdrażanie sekwencyjnych systemów sedymentacyjno-biofiltracyjnych – biotechnologie ekologiczne
Materiały pochodzą z projektu „Opracowanie i wdrożenie metody rekultywacji jezior i ochrony wód powierzchniowych w oparciu o naturalne
technologie biologiczne wykorzystujące pożyteczne mikroorganizmy” GEKON2/O3/267948/21/2016, kierownik dr inż. Jerzy Mirosław Kupiec

Strefa A – staw

Strefa B – ciek/dopływ do jeziora

7. Aktywacja denitryfikacji przemiany
azotanów – substrat ęglowy
2.
Wzrost sedymentacji i mikrobiologicznej
dekompozycji – dodatkowa aplikacja
mikroorganizmów

8.
Rośliny akumulujące biogeny
7.
Aktywacja usuwania
związków azotu
– substrat węglowy

(Fot. Mikronatura Środowisko)

3a.
Rośliny
akumulujące
biogeny

6.
Wiązanie fosforanów
– bariera geochemiczna

3.
Wiązanie fosforu
– bariera geochemiczna
(Fot. Mikronatura Środowisko)

5.
Wzrost sedymentacji i mikrobiologicznej
dekompozycji - – dodatkowa aplikacja
mikroorganizmów
(Fot. Mikronatura Środowisko)

Wpływ mikroorganizmów na występowanie i toksyczność cyjanobakterii
Sinice z rodzaju Microcystis zdolne do produkcji mikrocystyn

Fot. P.Znachor

Fot. I. Gągała

Sinicowe zakwity wody

Microcystis aeruginosa

Cząsteczka mikrocystyny-LR

Uszkodzenie wątroby

Cyjanofagi – wirusy specyficzne dla sinic

Bakterie – degradacja cząsteczki mikrocystyny (MC-LR)

sezonowa dynamika występowania

przez bakterie z zespołem genów mlrABCD

Microcystis

92% degradacja MC-LR

cyjanofagi

szczep
z mlrABCD

kontrola bez bakterii o potencjale
do degradacji mikrocystyny

szczep bakterii zdolny do
degradacji cząsteczki
mikrocystyny

(Mankiewicz et al., Microbial Ecology (2016) 71:315–325)

(Najera et al. 2017, Biologia Section Cellular and
Molecular Biology 72/12)

Akty prawne, dyrektywy UE, sugestie WHO
WHO, 2011 w sprawie jakości wody pitnej (Guidelines for drinking-water quality - 4th
ed.; ISBN 978 92 4 154815 1
Wartość maksymalna - 1 μg/L (dla mikrocystyn-LR i jej ekwiwalentów)
Drinking Water Health Advisory for the Cyanobacterial Microcystin Toxins,U.S.
Environmental Protection Agency, 2015

Akty prawne, dyrektywy UE, sugestie WHO
DYREKTYWA 2006/7/ EWG dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach
i uchylająca dyrektywę 76/160 / EWG
Artykuł 8
Zagrożenie sinicami
1. Jeżeli profil wody w kąpielisku wskazuje na możliwość rozmnożenia sinic,
przeprowadza się odpowiednie kontrole, aby umożliwić szybkie wykrycie zagrożenia
zdrowia.
2. W przypadku gdy występuje rozmnożenie sinic i stwierdzono zagrożenie dla zdrowia
lub można przypuszczać jego wystąpienie, niezwłocznie podejmuje się odpowiednie
środki zarządzania w celu zapobieżeniu temu niebezpieczeństwu, włączając
informowanie ludności.
USTAWA
z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne
Art. 346. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli
wewnętrznej lub urzędowej, że woda w kąpielisku nie spełnia wymagań określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1, w szczególności wystąpienia
krótkotrwałego zanieczyszczenia lub nadmiernego zakwitu sinic, państwowy
powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny zobowiązuje organizatora
kąpieliska, w drodze decyzji, do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań
dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody.
…

Propozycja zintegrowanego monitoringu sinic odpowiedzialnych za produkcje mikrocystyn
w wodach rekreacyjnych

Wiosna/Lato
• Ocena parametrów fizyko-chemicznych wody, włączając stężenia biogenów:
P-PO4, fosfor ogólny TP (>0,1 mg/l*), N-NO3, N-NH4, azot ogólny TN (>1,5 mg/l*)
oraz chlorofilu a (> 10 μg/l**)
• Analiza składu fitoplanktonu (metoda mikroskopowa lub bardziej ogólna – fluorymetryczna)

Występowanie/wczesne wykrywanie sinic z rodzaju Microcystis, Planktothrix lub/i Anabaena
Detekcja genotypów toksynogennych o potencjale do produkcji cyjanotoksyn - mikrocystyn
PCR – amplifikacja genów z zespołu mcy (metoda genetyczna - termocykler)

Ocena występowania cyjanotoksyn - mikrocystyn
Zastosowanie testów przesiewowych:
• Ocena ogólnego stężenia mikrocystyn – ELISA (metoda kolorymetryczna – immunobiotest)
• Ocena toksyczności/aktywności biologicznej mikrocystyn – PPIA (ocena hamowania aktywności
fosfatazy białkowej)

Jeżeli potwierdzone w teście ELISA stężenie mikrocystyn > 2,5 µg/l
Ocena ilościowa i jakościowa mikrocystyn – HPLC
(metody chromatograficzne np. wysokosprawna chromatografia cieczowa)

(Schemat zaadoptowany z Mankiewicz-Boczek J., Kobos J., Gągała J., Izydorczyk K., Toruńska A. POLAND: Management and Regulation of Toxic Cyanobacteria.
In: Chorus I. [ed.] Current approaches to Cyanotoxin risk assessment, risk management and regulations in different countries. Federal Environmental Agency,
Germany, 2012, TEXTE 63, pp. 109-114)

