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Biološko aktivne snovi igrajo v življenju človeka in drugih živih organizmov pomembno vlogo, ki je lahko pozitivna (zdravilne učinkovine) 
ali pa negativna (škodljiva prisotnost v okolju). Onesnaževanje okolja je že več desetletij pomembna tema in predmet raziskav, pa 
vendar raziskovalci v Evropi in svetu ugotavljajo, da v okolju prepoznavamo vse več novih organskih in anorganskih, biološko aktivnih 
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vendar raziskovalci v Evropi in svetu ugotavljajo, da v okolju prepoznavamo vse več novih organskih in anorganskih, biološko aktivnih 
onesnažil. Prav tako se nezadržno širi tudi spisek zdravilnih učinkovin, ki imajo poleg želenih, tudi neželene učinke. Ker nam kemijska 
analiza in biološki testi vsak zase ne podajo celovite informacije o vsebnosti in biološki aktivnosti posameznih spojin oz. kompleksnih 
vzorcev, je smiselno hkratno testiranje vzorcev z obema metodama. Združitev kemijske analize in biološkega testiranja nam omogoča 
kvalitetnejše rezultate, v kolikor sta metodi smiselno združeni in prilagojeni druga drugi.

+
KEMIJSKA ANALIZA

Združitev kemijske  analize in bioloških testov

+
• vsebnost posameznih snovi
• specifičnost
• občutljivost, ponovljivost

VZOREC (npr. odpadna voda) VEČ KVALITETNEJŠIH INFORMACIJ O 
VZORCU!

• vsebnost IN celokupni biološki učinek
• upoštevanje medsebojnih interakcij 

med spojinami (sinergizem, 
-
• brez celokupnega biološkega učinka 
• brez sinergijskih in antagonističnih 

interakcij 

VZOREC 1 VZOREC 2

med spojinami (sinergizem, 
antagonizem)

• odkrivanje neznanih spojin z biološkim 
učinkom

interakcij 
• draga, časovno zamudna metoda
• praktično nemogoče zaznavanje 

neznanih spojin EKSTRAKCIJA EKSTRAKCIJA (Najpogostejša praksa) Ločeno, 
vzporedno (podvojeno) delo z 
vzorcem posebej za kemijsko in 

POT 1

Težave:
• nekompatibilnost kemijske 

in biološke metode
• prostorska ločenost 

laboratorijev
BIOTEST 

vzorcem posebej za kemijsko in 
posebej za biološko analizo

POT 2
laboratorijev

• različne metode dela v 
kemijskih in bioloških 
laboratorijih

(ER-Calux ®)

DERIVATIZACIJA

Za biotest se uporabi ekstrakt iz 
kemijske analize (1-10%), 
izognemo se dvojni pripravi 
vzorca, dodatnim korakom, 
rezultati so bolj primerljivi

+  
• celokupni biološki učinek, 

BIOTEST

DERIVATIZACIJA

KEMIJSKA ANALIZA 

rezultati so bolj primerljivi

KVALITETNI PODATKI S ČIM 
MANJŠIMI STROŠKI in • celokupni biološki učinek, 

sinergizem, antagonizem
• hitrost, cena
• več vzorcev hkrati
• in vivo testi
• neznane spojine

KEMIJSKA ANALIZA 

GC-MSD (GC-MS(MS))
MANJŠIMI STROŠKI in 
PORABLJENIM ČASOM!

Rezultati in cilji raziskovalnega dela:
• združitev obeh metod (GC-MSD in ER-Calux®) za določanje • neznane spojine

-
• nespecifičnost
• ni informacije o sestavi vzorca

• združitev obeh metod (GC-MSD in ER-Calux®) za določanje 
steroidnih estrogenov

• dosegli smo več kot 90% ujemanje rezultatov
• uporaba metode na realnih vzorcih za določanje vsebnosti steroidnih 

estrogenov in celokupne estrogenosti vzorcev

POT 2

• ni informacije o sestavi vzorca

Proučevanje povezave med kemijsko sestavo vzorcev in celokupnim biološkim učinkom vzorca je uporabno tako 

UPORABNOST V PRAKSI

estrogenov in celokupne estrogenosti vzorcev

Proučevanje povezave med kemijsko sestavo vzorcev in celokupnim biološkim učinkom vzorca je uporabno tako 
za prou čevanje onesnaženosti okolja (strupene snovi, endokr ini motilci ipd.) , kot tudi za testiranje 
biološkega u činka zdravilnih u činkovin . Hkrati lahko s primerno kombinacijo analizne metode in biološkega 
testa odkrivamo neznane spojine , ki jih lahko s frakcioniranjem izoliramo in identificiramo. Tovrstni pristopi so 
pomembni pri iskanju novih biološko aktivnih zdravilnih učinkovin, v okolju pa za zaznavanje novih onesnažil. pomembni pri iskanju novih biološko aktivnih zdravilnih učinkovin, v okolju pa za zaznavanje novih onesnažil. 
Združitev kemijske analize in biološkega testa pomeni kvalitetnejšo informacijo z najnižjimi možnimi stro ški 
in porabljenim časom . 


