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Wstęp 

Blisko 50% zanieczyszczeń wód i gleb związanych z katastrofami i awariami np. nieszczelnych instalacji 

i rurociągów oraz usuwaniem do środowiska produktów ubocznych procesów petrochemicznych stanowią 
zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi. Przykładem gleb zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi 

są gleby z obszaru Blachowni Śląskiej – przemysłowej dzielnicy Kędzierzyna-Koźla, których zanieczyszczenie 

związane jest z działalnością zlokalizowanych na tym terenie zakładów przeróbki ropy naftowej. Substancje 
ropopochodne mogą u zwierząt wywoływać stres oksydacyjny, co może przejawiać się zmianami w aktywności 

enzymów antyoksydacyjnych takich jak S-transferaza glutationowa, czy katalaza lub bardziej ogólnie zmianami 

całkowitej pojemności antyoksydacyjnej, wskazując szkodliwy charakter tych zanieczyszczeń w stosunku do 
organizmów żywych. Standaryzowane biotesty również mogą być przydatne w ocenie toksyczności związków 

ropopochodnych dostających się do środowiska. 

Cele pracy  

Odpowiedź na pytanie, czy zmiany wybranych parametrów obrony antyoksydacyjnej będą dostatecznie czułym 
wskaźnikiem na krótkotrwałe oddziaływanie mieszaniny substancji ropopochodnych w przypadku ekspozycji 

gatunku modelowego dżdżownicy Eisenia fetida na odcieki glebowe w 2-dniowym teście bibułowym oraz 

określenie przydatności standaryzowanych biotestów: Phytotoxkit, Daphtoxkit i testu bakteryjnego MARA 
(Microbial Assay for Risk Assesment) w ocenie zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi 

z wykorzystaniem odcieków glebowych. 

Wyniki i ich omówienie  

Obniżenie aktywności enzymatycznej S-transferazy glutationowej, katalazy i całkowitej pojemności antyoksydacyjnej 
(mniej skuteczną obronę antyoksydacyjną) stwierdzono u dżdżownic Eisenia fetida traktowanych odciekiem 

z gleby skażonej substancjami ropopochodnymi, w porównaniu z grupą eksponowaną na odciek z gleby 

„kontrolnej”. Odciek próbek gleby „kontrolnej” cechowały kilku- lub kilkunastokrotnie niższe stężenia 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) takich jak: piren, benzo(α)piren, fenantren, 

fluorantren w stosunku do odcieku z próbek gleby skażonej. Sporządzone odcieki przebadano też pod względem 

toksyczności przy użyciu biotestów. W dostępnym komercyjnie teście Phytotoxkit wykorzystywane 
standardowo siewki roślin: gorczycy (Sinapsis alba), sorgo (Sorghum sacharatum), rzeżuchy (Lepidium sativum) 

nie wykazały wrażliwości na obecność związków ropopochodnych w badanych odciekach, dodatkowo 

przeprowadzone w tych samych warunkach badania na marchwi jadalnej (Daucus carota) odmiany „Kalina H” 

również nie wykazały hamowania wzrostu korzeni siewek marchwi pod wpływem zanieczyszczenia związkami 
ropopochodnymi. Nie stwierdzono też toksycznego działania WWA w odcieku gleby skażonej wykorzystując 

testy Daphtoxkit i MARA. 

Wnioski  
Wykorzystanie testu bibułowego w ocenie toksyczności substancji ropopochodnych wydaje się przydatne, o czym 

świadczą zmiany aktywności transferazy glutationowej, katalazy i całkowitej pojemności antyoksydacyjnej 

u Eisenia fetida, mimo iż standaryzowane biotesty okazały się niewrażliwe na analizowaną mieszaninę WWA 
w odcieku gleby skażonej w porównaniu do odcieku gleby „kontrolnej”. 

 

Literatura  
1. Tae-Hoon Nam, et al. 2015. Determination of biomarkers for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) toxicity to 

earthworm (Eisenia fetida). Environ Geochem Health DOI 10.1007/s10653-015-9706-z 

2. Lüchmann K. H. et al. 2011. Biochemical biomarkers and hydrocarbons concentrations in the mangrove oyster 

Crassostrea brasiliana following exposure to diesel fuel water-accommodated fraction. Aquatic Toxicology 105 (2011) 

652-660 

3. Zakrzewski D. 2016. Substancje ropopochodne-szlaki biodegradacji, toksyczność, bioremediacja. Laboratorium 
Przegląd Ogólnopolski 7-8/2016 s.37-42 

4. Kuczyńska A. i wsp., Zastosowanie biotestów w badaniach środowiskowych. Politechnika Gdańska 

5. MicroBio Tests PHYTOTOXKIT Seed germination and early growth microbiotest with higher plants standard 

operational procedure. www.microbiotests.be 

6. CITEC S.A. (2004. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kędzierzyn-Koźle. Nr projektu:00925  



THE ASSESMENT OF THE STATE OF ENVIRONMENT             39 

 

Biomarkers of soil contaminated with petroleum derivatives from  

the area of Blachownia Śląska 

Dorian ZAKRZEWSKI, Alina KAFEL 

Department of Animal Physiology and Ecotoxicology, Faculty of Biology and Environmental Protection;University of 
Silesia; Bankowa 9, 40-007 Katowice; e-mail: d.zakrzewski@us.edu.pl; tel.: +48 32359 16 76 

 

Introduction 

Nearly 50% of water and soil pollution from catastrophes and failures, such as leaks of pipelines and the 
industrial by-products from factories to environment, are sources of petroleum products contamination. Soils 

from the Blachownia Śląska – the industrial district of Kędzierzyn-Koźle (Poland) are examples of soils 

contaminated with petroleum compounds. It is connected with neighbouring industrial plants. Petroleum 

substances may induce oxidative stress in animals, which may be manifested by changes in activity of 
antioxidant enzymes such as glutathione S-transferase or catalase, or by changes of total antioxidant capacity 

indicating their harmfulness to living organisms. Moreover, standardized biotests may be helpful in assessing 

the toxic effects of petroleum compounds in the environment. 

Aims of the work  
The answer to the question whether the changes in selected antioxidant defense parameters will be an enough 

sensitive indicators of a short-term (2 days filter paper test) exposure effects of a mixture of petroleum 

substances (from soil leachates) to earthworms Eisenia fetida. The aim of the study was also to assessing the 
usefulness of standardized biotests: Phytotoxkit, Daphtoxkit and MARA (Microbial Assay for Risk Assesment) 

in the evaluation of soil pollution with petroleum substances (originated from soil leachates). 

Results and discussion 
The reduction of activity of glutathione S-transferase, catalase and total antioxidant capacity (suggesting less 

effective antioxidant defense) in earthworms treated with “contaminated soil” leachate were found in 

comparison with individuals from control group. The leachate of “control” soil samples was characterized by 
several times lower concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) such as pyrene, benzo (a) 

pyrene, phenanthrene, fluoranthrene in contrast to leachate from “contaminated soil” samples. The toxicity of 

leachates was tested by using a set of biotests. Seedlings of the mustard (Sinapsis alba), sorghum (Sorghum 

sacharatum), cuckooflower (Lepidium sativum) used in Phytotoxkit test have not shown to be susceptible to 
petroleum derivatives from the leachates and, similarly, carrot (Daucus carota) "Kalina H" (plant no 

commercially used in this test). Oppositely, it was in the case of dill (Anethum oraveolenes) "Mammoth” – the 

inhibition of root growth was observed in plants treated with “contaminated soil” leachate. No PAHs toxicity 
was registered, when Daphtoxkit and MARA tests were used. 

Conclusions 

The response of antioxidant enzymes and total antioxidant capacity changes in the body organisms have been 
demobnstrated the suitability of examining of PAHs mixture toxicity from “contaminated soil” leachates to 

earthworms, with the paper test usage. On the other hand, organisms of standardized biotests did not show 

sensitivity to the PAHs mixture from “contaminated soil” leachate compared to the “control soil” leachate, for 

example in case Phytotoxkit. But, the effects on seedlings roots growth, should be measured probably within 
wide group of representatives of cultivated plants. So, in our examination, sensitivity of the dill "Mammoth" 

(non commercial plant for biotest) to the mixture of petroleum derivatives of contaminated soil leachate was 

indicated. 
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