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Abstract: Development of a novel contact bacterial bioluminescence assay with 

Photorhabdus luminescens for ecotoxicity screening in the field. Bioassays in addition 

to chemical analyses are important tools in the assessment of complex contaminated 

environmental samples. In the present work, we report development of a new type of the 

bioassay based on the gram-negative terrestrial bacteria Photorhabdus luminescens 

and its application in the field.  
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ÚVOD 

 

Problém výskytu škodlivých látek v životním prostředí je velkou výzvou 

při vývoji nových a účinnějších analytických nástrojů vhodných pro kvalitní 

posouzení toxických vlastností a rizik. Vedle chemických analýz jsou při 

hodnocení významné i testy ekotoxicity a mezi často užívané patří bakteriální 

bioluminiscenční testy toxicity – BBTT (Farre, Barcelo 2003). Omezením 

tradičních metod založených na inhibici bioluminiscence je problém při 

testování toxicity u zakalených a zabarvených vzorků nebo nutnost dodržování 

vysoké salinity a relativně nízké teploty v tradičním testu s Vibrio fischeri. 

Alternativou řešící problém barevnosti vzorků je kinetická podoba (tzv. flash 

test), který byl původně navržen pro V. fischeri (Lappalainen et al. 1999, 2001). 

V tomto příspěvku prezentujeme vývoj nového testu, který využívá terestrické 

bakterie Photorhabdus luminescens nevyžadující hypertonické prostředí a jehož 

princip umožňuje přímé testování toxicity v terénních podmínkách. 
 

 

MATERIÁL A METODY 

 

Používaným organismem je kultura Photorhabdus luminescens ssp. 

luminescens (CCM 7077), získaná z České sbírky mikroorganismů a 
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dlouhodobě uchovávaná při teplotě minus 80 C. Bakterie se kultivují v trypton-

sojovém médiu, které se pro účely testování ředí s pufrovaným fyziologickým 

roztokem (PBS).  

Před testem je nutno zamražené bakterie oživit v živném médiu (pre-

inkubace 19 hodin, při teplotě 30 C, za stálého míchání). Pro zjednodušení 

procedury byly při vývoji testu hodnoceny další varianty. Jako vhodné se 

ukázalo oživení bakterií 1 hodinu před testem (bakterie zamraženy v 5% 

glycerolu, uchovány při -80 C). 

Pro vlastní testování se v mikrotitrační desce připraví hodnocený vzorek, 

negativní a pozitivní kontrola (80 mikrolitrů v jamce, zpravidla 2 – 3 replikáty). 

V přístroji luminometr LuminoSkan Ascent (Ascent software verze 2.6) se (i) 

do vzorků nastřikují luminiscenční bakterie, (ii) sleduje se okamžitá 

luminiscence (čas 0 – 2 sekundy), (iii) vzorky se míchají 30 sekund, (iv) odečte 

se luminiscence po uplynutí 30sekundové inkubace. Z naměřených hodnot se 

odečte maximální intenzita světelné emise v čase 0 – 2 s (SMAX, kde se 

předpokládá vliv možného zákalu ale nikoli toxicity) a hodnota intenzity 

světelné emise v čase 30 s (S30s – inhibice v důsledku toxicity vzorku). Následně 

se odvodí % inhibice podle postupů popsaných dříve (Čáp 2008). 

 

 

VÝSLEDKY 

 

Při vývoji testu byl nejprve testován vliv teploty (27,5; 30 a 35 C). Jako 

optimální parametry byly zvoleny teplota 30 C a doba pre-kultivace 19 hodin. 

Zjistili jsme, že hodnota signálu bioluminiscence zůstává u bakterií konstantní 

(s mírnou klesavou tendencí) po dobu minimálně 60 minut, což je doba 

dostatečná pro analýzy. Pro rutinní používání může být nutnost 19 h 

preinkubace bakterií limitací, a proto jsme testovali možnost využití jiné formy 

uchování bakterií (rozmražení kultury těsně před testem). Zamražení bylo 

provedeno v glycerolu a dimetysulfoxidu (DMSO) – koncentrace 5 % a 10 % 

v/v. Po zamražení jsme testovali dobu rozmražení (30 minut, 1 a 2 hodiny). 

Vysoký výtěžek BL byl zaznamenán u 5%, 10% DMSO a 5% glycerolu. 

Stabilita BL signálu nebyla dostačující v případě 5% DMSO. Jako vhodné 

kryoprotektivum byl proto zvolen 5% glycerol a jako doba postačující pro 

rozmražení s kvalitním bioluminiscenčním signálem 1 hodina před testem. 

Příkladové výsledky ukazuje obr. 1. 
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Obr. 1:  Příkladové výsledky testování toxicity s Photorhabdus luminescens v různých 

experimentálních variantách  

 

 

DISKUSE 

 

Pro rutinní použití je žádoucí, aby bakterie byly k měření připraveny co 

nejdříve po vzniku požadavku, a tato práce usiluje o inovaci podoby stávajícího 

testu toxicity. Při testování bylo vhodné minimalizovat čas nutný k přípravě za 

současného udržení vysokého bioluminiscenčního signálu. Naše experimenty 

ukázaly, že vhodným kryoprotektivem je 5% glycerol. Ten je zvolen z důvodu 

vysokého výtěžku BL, stabilního signálu a šetrnosti látky. Z měření se ukazuje 

jako nejvhodnější teplota 30 C, kterou lze zajistit (vzhledem k požadavku 

terénní aplikace) s využitím suché inkubační lázně (malé rozměry, přenosnost). 

Z dalšího testování byla vybrána doba 1 hodiny po rozmražení bakterií, která 

poskytuje obdobné výsledky jako delší inkubace (obr. 1). 

 

 

ZÁVĚR 

 

V našich laboratořích pracujeme na inovaci standardních testů toxicity s 

mořskou bioluminiscenční bakterií V. fischeri a jejím nahrazení terestrickým 

druhem P. luminescens. První výsledky ukazují na možnost využití testu v 

kinetické podobě (flash test) a pracuje se na dalších úpravách (modifikace 

přenosného luminometru pro práci v kinetickém režimu a využití v terénu). 
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