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Badania zostały sfinansowane z Działalności Statutowej Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, nr Z4/S-9/2011. 
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Cel 
Celem niniejszych badań była ocena toksyczności 
preparatu nanosrebra PVP-1000 (Amepox sp. z o.o.) przy 
użyciu testu toksyczności chronicznej Ostracodtoxkit F™, 
określającego śmiertelność i hamowanie wzrostu 
bentonicznych skorupiaków Heterocypris incongruens. 

Cel 
Celem niniejszych badań była ocena toksyczności 
preparatu nanosrebra PVP-1000 (Amepox sp. z o.o.) przy 
użyciu testu toksyczności chronicznej Ostracodtoxkit F™, 
określającego śmiertelność i hamowanie wzrostu 
bentonicznych skorupiaków . Heterocypris incongruens

Ocena toksyczności 
Wpływ preparatu został oznaczony przy pomocy testu toksyczności 

chronicznej Ostracodtoxki t™ (MicroBioTests Inc.,  Belgia) 
z wykorzystaniem skorupiaków Heterocypris incongruens. Cysty 
małżoraczków zostały umieszczone na szalce Petriego zawierającej 10ml 
standardowej pożywki i inkubowane przez 52 h w 25 °C przy stałym 
oświetleniu (natężenie światła 3000-4000 lux). Po upływie 52 h dodano 
sproszkowanej spiruliny jako pożywki dla organizmów testowych. 
Skorupiaki  po wstępnym karmieniu (po upływie 4h) zostały bezpośrednio 
użyte do testu. Długość organizmów została zmierzona przy użyciu 
mikroskopu stereoskopowego z okularem mikrometrycznym. 

Zawiesina alg Selenastrum capricornutum, służąca jako pokarm dla 
skorupiaków została przygotowana zgodnie z instrukcją producenta testu. 
Do każdej komory płytki testowej dodano kolejno 2 ml standardowej 
pożywki (grupa kontrolna) lub 2ml RR preparatu nanosrebra, 1000 µl osadu 
referencyjnego oraz 2 ml zawiesiny alg. W tak przygotowanych płytkach 
umieszczono organizmy testowe (po 10 w każdej komorze). Płytki 
przykryto parafilmem, pokrywką i inkubowano w 25 °C w ciemności przez 
6 dni. 

Po 6 dniach oznaczono śmiertelność organizmów oraz zahamowanie 
wzrostu w porównaniu do grupy kontrolnej. 
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Heterocypris incongruens

Selenastrum capricornutum

Obliczenia statystyczne 
Obliczono średnią śmiertelność skorupiaków oraz zahamowanie wzrostu w 
porównaniu do grupy kontrolnej. Istotność różnic stwierdzono przy pomocy testu 
Tuckey’a (p.<0,05). Obliczenia statystyczne wykonano przy pomocy programu 
Statistica 9.1 PL (Statsoft Polska).
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Wyniki 
Średnia śmiertelność organizmów testowych została 
przedstawiona na ryc. 1 natomiast średnie zahamowanie 
wzrostu zestawiono na ryc. 2. Wpływ badanych stężeń 
preparatu na przeżywalność i wzrost skorupiaków 
Heterocypris incongruens nie został potwierdzony 
statystycznie (p.<0,05).
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Ryc 2. Średnie zahamowanie wzrostu skorupiaków Heterocypris incingruens w 
porównaniu do próby kontrolnej, %. 
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Materiał
Koloidalny wodny roztwór nanosrebra o stężeniu 1000 mg/l 

i średnicy cząsteczek srebra 40-60 nm otoczkowanych 
poliwinylopirolidonem  (PVP) został zakupiony w firmie 
Amepox sp. z o.o. 

Roztwór podstawowy preparatu nanosrebra (6,25 mg/l) został 
sporządzony w wodzie dejonizowanej. Do testu sporządzono 
5 roztworów roboczych (RR), rozcieńczając roztwór podstawowy 
standardową pożywką w kolbach 25 ml, tak aby otrzymać stężenia: 
0,5; 1; 2; 4 i 8 µg Ag/l osadu referencyjnego. 
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Wnioski 
Uzyskane wyniki badań wstępnych nie potwierdzają wpływu 
badanych stężeń preparatu nanosrebra na skorupiaki 
Heterocypris incongruens.
Istnieje konieczność prowadzenia dalszych badań 
z zastosowaniem wyższych stężeń preparatu. 
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