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1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Įžanga 

Siekiant užtikrinti draugiškų aplinkai mikroorganizmų panaudojimą bioįkrovoje bus nustatomas 

aktyviausių mikroorganizmų (bakterijų, mikromicetų ir mielių) ūmus ir lėtinis patogeniškumas ir 

toksiškumas šiltakraujams gyvūnams. Europoje toksiškumo bandymai yra reglamentuoti, pagal 

Europos Sąjungos (ES) Komisijos direktyvas 93/67/EEB ir 98/8/EB bei Komisijos reglamentą 

1488/94, kuriais vadovaujantis tiesiogiai vertinama naujų medžiagų, esamų medžiagų ir biocidinių 

produktų rizika. JAV Aplinkos apsaugos agentūros (EPA) rekomendacijomis ūminio toksiškumo 

bandymai yra pagrindas vertinant tiriamos medžiagos toksinį poveikį testuojamiems gyvūnams. 

1.2. Trumpa apžvalga 

Patogeniškumo ir toksiškumo per os ir intraperitonealiai tyrimai šiltakraujams gyvūnams bus 

atlikti remiantis mikrobinių pesticidų tyrimo gairėmis: 

1. Ūmus oralinis toksiškumas/patogeniškumas (Microbial Pesticide Test Guidelines OPPTS 

885.3050). 

2. Ūmus injekcinis toksiškumas/patogeniškumas (Acute Injection Toxicity/Pathogenicity/ 

Microbial Pesticide Test Guidelines OPPTS 885.3200). 

3. Lėtinis oralinis toksiškumas ir patogeniškumas. 

Šiais metodais nustatomas tiriamųjų medžiagų toksinis veikimas in vivo. 

1.3. Tyrimų tikslai 

Tyrimų tikslas –nustatyti atrinktų mikroorganizmų (bakterijų, mikromicetų ir mielių) ūmų 

patogeniškumą ir toksiškumą per os ir intraperitonealiai, bei lėtinį patogeniškumą ir toksiškumą per 

os šiltakraujams gyvūnams. 

 
1.4. Pagrindinės sąvokos 

Patogeniškumas – medžiagos sugebėjimas sukelti ligą. 

Ūminis toksiškumas – neigiamas poveikis, pasireiškiantis per nustatytą laiką (paprastai 14 

dienų) įvedus vieną medžiagos dozę. 

Per os – tiriama medžiaga specialiu zondu suleidžiama į skrandį. 

Intraperitonealiai – tiriama medžiaga leidžiama į pilvo ertmę. 
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2. Tyrimo atlikimo metodika 

2.1. Tyrimui reikalinga įranga, priemonės ir medžiagos 

Įranga: 

Biologinės saugos spinta (laminaras) – mikrobiologiškai saugiam darbui atlikti; 

Autoklavas – terpių ir tirpalų gamybai; 

Termostatas – mikroorganizmų kultivavimui,  temperatūra 28±1ºC; 

Šaldytuvas – mikroorganizmų kultūrų saugojimui; 

Baktericidinė lempa – darbo vietos sterilinimui UV spinduliais; 

Spektrofotometras – mikroorganizmų ląstelių kiekiui suspensijoje nustatyti. 

 
Priemonės: 

Sterilios Petri lėkštelės; 

Spiritinis degiklis; 

96% etanolis; 

Žirklės; 

70% etanolis; 

Mikrobiologinė adata su laikikliu; 

Skalpelis; 

Stovas mėgintuvėliams; 

Vienkartinės pirštinės; 

Drigalskio sklaidytuvas; 

Kartoninės bei plastikinės dėžės, išklotos skysčiams nepralaidžiais maišais, skirtos panaudotos 

biologinės medžiagos bei užterštų vienkartinių priemonių gabenimui nukenksminti. 

Reagentai ir mitybinės terpės: NaCl, Nutrient agaras, Mueller Hinton Broth, Čapeko Dokso 

agaras, Saburo CAF agaras, bulvių dekstrozės agaras. Nesant standartizuotų agarizuotų mitybinių 

terpių jos gali būti gaminamos iš atskirų komponentų. 

 
Nutrient agaro terpės sudėtis: 

Mėsos ekstraktas – 1 g/l; 

Mielių ekstraktas – 2 g/l; 

Peptonas – 5 g/l; 

NaCl – 5 g/l; 

Agaras – 15 g/l. 
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Mueller Hinton Broth terpės sudėtis: 

Mėsos ekstraktas – 2 g/l; 

Kazeinas – 17,5 g/l; 

Krakmolas – 1, 5 g/l; 

 
Čapeko Dokso agaro terpės sudėtis: 

Sacharozė – 30 g/l; 

NaNO3 – 2 g/l; 

MgSO4 x 7 H2O – 0,5 g/l; 

KCl – 0,5g/l; 

KH2PO4 – 1 g/l; 

FeSO4 x 7H2O – 0,01g/l 

Agaras – 15 g/l. 

 
Saburo CAF agaro terpės sudėtis: 

Gliukozė – 20 g/l; 

Peptonas – 10 g/l; 

Chloramfenikolis – 0,1 g/l; 

Agaras – 15 g/l. 

 
Bulvių dekstrozės agaro terpės sudėtis: 

Bulvių ekstraktas – 4 g/l; 

Dekstrozė – 20 g/l; 

Agaras – 15 g/l. 

2.2. Gyvūnai ir jų laikymo sąlygos 

Bandymui turi būti naudojami sveiki, suaugę (8-10 sav. amžiaus) BALB/c linijinių pelių 

patinėliai ir patelės. Pelytės turi būti laikomos 6 dienas, kad priprastų prie laboratorinių sąlygų, 

individualiuose (35x75x20 cm) narveliuose, atskirose vivariumo patalpose, kuriose temperatūra 

20±3ºC, oro drėgnumas 60%, apšvietimas natūralus. Kombinuoti pašarai ir geriamas vanduo turi 

būti duodami ad libitum. Šviesos režimas 12 val. šviesa/tamsa. 



 6 

2.3. Mikroorganizmų paruošimas patogeniškumo ir toksiškumo tyrimams 

Patogeniškumo ir toksiškumo tyrimams atrinktos mikroorganizmų kultūros auginamos petri 

lėkštelėse ant mitybinių terpių nuo 2 iki 10 parų, esant 26±1°C temperatūroje termostate. Bakterijos 

auginamos ant Nutrient agaro arba Mueller Hinton Broth, mikromicetai – Čapeko Dokso agaro arba 

bulvių dekstrozės agaro, mielės ant Saburo CAF agaro. Ant terpės esanti mikroorganizmų biomasė 

surenkama (nuskutama skalpeliu) ir paruošiamos 107 ir 108 ląstelių/ml suspensijos fiziologiniame 

tirpale (NaCl 9 g/l). 

2.4. Ūmaus patogeniškumo ir toksiškumo per os ir intraperitonealiai tyrimo eiga 

Tyrimams atrenkami sveiki, jauni ir abiejų lyčių gyvūnai (pav. 1). Gyvūnai atrenkami aklos 

atrankos metodu ir ženklinami, kad būtų galima identifikuoti kiekvieną gyvūną. Turi būti sudarytos 

bandomosios ir kontrolinės gyvūnų grupės. Prieš suleidžiant medžiagas gyvūnai turi būti nešeriami, 

iš vakaro prieš bandymą maistas išimamas, neribojant vandens gavimo. 

 

 

1 pav. Ūmaus ir lėtinio toksiškumo tyrimuose naudojamos BALB/c linijonės pelės. 

 

Prieš tiriamosios medžiagos suleidimą visi gyvūnai pasveriami, duomenys surašom į tyrimų 

žurnalą. Tiriamosios medžiagos kiekis yra toks: intraperitonealiai po 0,5 ml, per os – 0,2 ml 10 g 

pelytei. Naudojamos tokios vienkartinės dozės: per os – 108 ląstelių/ml, o intraperitonealiai – 107 

ląstelių/ml vienkartinės dozės. Gavę tiriamosios medžiagos gyvūnai patalpinami po 6 viename 

narvelyje ir pašeriami po 3–4 val. Kiekvienas gyvūnas stebimas pirmąsias 4 val., toliau – 21 paros 

laikotarpyje – kasdien. Bandymo trukmė 21 para. Bus stebima, ar nepasireiškia toksiškumo 

požymiai: odos, kailio, akių ir gleivinės, kvėpavimo, somatomotorinės veiklos ar elgesio 
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pasikeitimai, drebulys, traukuliai, viduriavimas, mieguistumas, miego ir komos būsenos, ar neteka 

seilės. 

Įvertinant atrinktų mikroorganizmų (bakterijų, mikromicetų ir mielių) galimą patogeniškumą 

bus daromi plaučių, kepenų, inkstų, blužnies, ir kraujo iš širdies pasėliai, po 3, 7, 15 parų po 

tiriamųjų mėginių įvedimo ir pasibaigus bandymui po 21 paros. Šelfo kontrolės atitinkamų organų 

pasėliai bus daromi po 21 paros, t.y. pasibaigus bandymui. Organų pasėliai bakterijoms bus daromi 

ant Nutrient arba Mueller Hinton Broth agarizuotų mitybinių terpių. Mikromicetams ant Čapeko 

Dokso arba bulvių dekstrozės, mielėms ant Saburo CAF agarizuotų mitybinių terpių. Petri lėkštelės 

su organų pasėliais kultivuojamos nuo 2 iki 10 parų, esant 26±1°C temperatūroje termostate. 

Pasibaigus bandymams, gyvūnai pasveriami, humaniškai numarinami, atliekant stuburo 

slankstelių dislokaciją. Visiems gyvūnams bus atliekamas bendrasis skrodimas. Aprašomi organų 

(plaučių, kepenų, inkstų, blužnies, širdies) matomi patologiniai pokyčiai. Informacija, gauta atlikus 

šiuos tyrimus, leidžia įvertinti vienkartinį veikliosios medžiagos poveikį gyvam organizmui. 

2.5. Lėtinio patogeniškumo ir toksiškumo per os tyrimo eiga 

Tyrimams gyvūnai atrenkami ir paruošiami taip kaip aprašyta 2.4 pirmame paragrafe. Tiriamoji 

medžiaga įvedama per virškinamąjį traktą kiekvieną dieną padalytomis dozėmis kelioms grupėms 

pelių. Įvedamas toks kiekis medžiagos kiekis: per os – 0,2 ml 10 g pelytei. Gavę tiriamosios 

medžiagos gyvūnai patalpinami po 6 viename narvelyje ir pašeriami po 3–4 val. Kiekvienas 

gyvūnas stebimas pirmąsias 4 val., toliau – 28 parų laikotarpyje – kasdien. Bandymo trukmė 28 

paros. Bus stebima, ar nepasireiškia toksiškumo požymiai: odos, kailio, akių ir gleivinės, 

kvėpavimo, somatomotorinės veiklos ar elgesio pasikeitimai, drebulys, traukuliai, viduriavimas, 

mieguistumas, miego ir komos būsenos, ar neteka seilės. 

Įvertinant atrinktų mikroorganizmų (bakterijų, mikromicetų ir mielių) galimą patogeniškumą 

bus daromi plaučių, kepenų, inkstų, blužnies, ir kraujo iš širdies pasėliai, po 3, 7, 14 parų po 

tiriamųjų mėginių įvedimo ir pasibaigus bandymui po 28 parų. Organų pasėliai bakterijoms bus 

daromi ant Nutrient arba Mueller Hinton Broth agarizuotų mitybinių terpių. Mikromicetams ant 

Čapeko Dokso arba bulvių dekstrozės, mielėms ant Saburo CAF agarizuotų mitybinių terpių. Petri 

lėkštelės su organų pasėliais kultivuojamos nuo 2 iki 10 parų, esant 26±1°C temperatūroje 

termostate. 

Pasibaigus bandymams, gyvūnai pasveriami, humaniškai numarinami, atliekant stuburo 

slankstelių dislokaciją. Visiems gyvūnams bus atliekamas bendrasis skrodimas. Aprašomi organų 

(plaučių, kepenų, inkstų, blužnies, širdies) matomi patologiniai pokyčiai. Informacija, gauta atlikus 

šiuos tyrimus, leidžia įvertinti vienkartinį veikliosios medžiagos poveikį gyvam organizmui. 
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3. Duomenų rinkimas ir apdorojimas 

 
Tyrimų duomenys surašomi į tyrimų žurnalą. Jame užrašomos visi pastebėti gyvūnų elgsenos 

pakitimai Visi duomenys nerečiau kaip 2 kartus per savaitę suvedami į duomenų apdorojimo 

programą, tam kad būtų galima grafiškai stebėti proceso pokyčius ir esant reikalui juos reguliuoti. 

Parametrų pokyčių grafinei išraiškai gauti į programą suvedami vidutiniai duomenys. Duomenys 

apdorojami MS Excel programa. 

 
4. Rezultatų analizė ir pateikimas 

 
Gauti rezultatai bus aprašomi, analizuojami ir lyginami su panašius tyrimus atlikusių 

mokslininkų tyrimų rezultatais, paskelbtais moksliniuose straipsniuose. Tyrimų rezultatai bus 

pateikiami susisteminti, grafiškai mokslinių tyrimų ataskaitoje. Ataskaitos pabaigoje bus pateiktos 

gautų tyrimų rezultatų išvados ir analizuota literatūra. 
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