
Proces biometanizacji (AD – anaerobic digestion) w warunkach beztlenowych jest atrakcyjną technologią 

stosowaną w przemyśle energetycznym do higienizacji i stabilizacji odpadów organicznych oraz do 

produkcji energii przyjaznej środowisku. Substraty poddawane procesowi AD nie ulegają całkowitemu 

rozkładowi, powstaje odpad jakim jest masa pofermentacyjna – poferment. Z punktu widzenia 

bezpieczeństwa sanitarnego środowiska, istotna jest także zawartość w pofermencie środków 

przeciwdrobnoustrojowych oraz produktów przemian tych związków, które trafiają tam z odpadów 

organicznych – substratów w procesie biometanizacji. Antybiotyki trafiają do substratów najczęściej z 

oczyszczalni ścieków oraz odchodów zwierząt, gdyż nie są w pełni metabolizowane przez organizm 

człowieka oraz zwierząt. Wskutek powszechnego występowania antybiotyków w substratach, w 

pofermencie istnieje możliwość wzrostu liczby genów lekooporności (ARGs – antibiotic resistance genes), 

a co się z tym wiąże szerzenia zjawiska antybiotykooporności (DR – drug resistance). Niestety poferment 

może zawierać również drobnoustroje chorobotwórcze które trafiają tam z substratów poddawanych 

procesowi fermentacji, gdyż skład masy pofermentacyjnej zależy od substratów użytych do procesu. 

Biometanizacja przyczynia się do eliminacji patogenów, między innymi bakterii z rodzaju 

Salmonella, Yersinia enetocolitica czy pałeczek jelitowych Enterobacteriaceae, jednakże całkowite 

usunięcie patogenów możliwe jest jedynie w przypadku prowadzenia procesu w warunkach 

termofilowych. W literaturze jest niewiele informacji na temat składu masy pofermentacyjnej. 

Pomimo, iż poferment zawiera składniki odżywcze i substancje organiczne, które mogą sprzyjać 

wzrostowi upraw, stosowanie go na glebach uprawnych może znacznie zwiększyć liczebność bakterii 

patogennych. Dlatego nie można bagatelizować znaczenia badań dotyczących poziomu antybiotyków, 

obecności oraz rozprzestrzeniania ARGs i drobnoustrojów patogennych w pofermencie z biogazowni 

rolniczych. Ważne jest także dokładne poznanie społeczności Archaea zaangażowanych w proces AD, 

albowiem stanowić one mogą potencjalne źródło mobilnych elementów genetycznych (MGEs – 

mobile genetic elements) i ARGs. Celem naukowym projektu jest badanie obecności drobnoustrojów 

patogennych takich jak Escherichia coli, Salmonella i Yersinia enterocolitica oraz badanie występowania 

ARGs na antybiotyki należące do klasy betalaktamów, tetracyklin oraz fluorochinolonów w pofermencie 

pochodzącym z biogazowi rolniczych w Polsce. Celem projektu jest również badanie obecności 

pozostałości antybiotyków należących do klasy betalaktamów, tetracyklin oraz fluorochinolonów w 

pofermencie a także badanie składu jego mikrobiomu. Zaplanowane badania pozwolą uzyskać informacje o 

jakości mikrobiologicznej pofermentu oraz skuteczności procesu AD w eliminacji drobnoustrojów 

patogennych. Innowacyjne metody biologii molekularnej a także klasyczne techniki hodowlane 

zastosowane w planowanym eksperymencie pozwolą uzyskać szeroki zakres informacji na temat jakości 

badanego pofermentu. Badania pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy fermentacja metanowa biomasy 

organicznej może ograniczyć rozprzestrzenianie się ARGs w pofermencie, glebie oraz szeroko pojętym 

środowisku. Wyniki zaplanowanego eksperymentu badawczego ujawnią, czy proces AD oprócz 

wytwarzania przyjaznej środowisku energii prowadzi także do całkowitego usunięcia bakterii patogennych, 

ARGs i antybiotyków, niezależnie od różnic w obciążeniu substratem między poszczególnymi próbami. 
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