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Charakteristika 
Taxonomie 

• Nitěnka obecná je drobný sladkovodní  červ 
o velkosti cca 3 cm.

• Délka života: 1-6 týdnů dle teploty. 

• Přirozeně se vyskytují v organicky 
znečištěné (hnijící), stojaté nebo mírně 
proudící vodě.

• Žijí na dně zavrtané do bahna.

• Zdrojem potravy jsou bakterie a organické 
zbytky obsažené v bahně. 

Říše Živočichové (Animalia)

Kmen Kroužkovci (Annelida)

Třída Opaskovci (Clitellata)

Podtřída máloštětinatci (Oligocheta)

Řád nitěnkovci (Plesiopora)

Čeleď nitěnkovití (Tubiciciade)

Rod nitěnka (Tubifex)



Charakteristika 
• Dýchá za pomoci svého těla, kterým přijímá 

kyslík. 

• V přední části těla je spojením několika článků 
vytvořen tzv. opasek, který slouží k 
rozmnožování. 

• Články těla jsou pokryté drobnými štětinkami, 
které jim umožňují pohyb.

• Využívá se jako indikátor znečištění (podle 
množství výskytu). 

• Tělo živé/zdravé nitěnky je zbarvené do červena 
díky hemoglobinu.

• Uhynulá nitěnka je šedo-bílá. 
Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí CC BY-ND

http://www.uniprot.org/taxonomy/6386
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Podmínky chovu 
• Optimální podmínky pro přežití: 
• teplota vody v rozmezí 5 – 28°C a pH vody 5 – 9,
• nepřetržitá aerace vody

Chov založen podle normy OECD Guideline 207. 



Příprava a uchování sedimentu 
• Světelný režim: 16 hod světla: 8 hod tma Výměna sedimentu: za 12 týdnů.

• Teplota okolního vzduchu 20 ± 2 C°

• Krmení: 2x týdně + 1x týdně čištění a doplnění destilované H2O

• pH půdy bylo upraveno pomocí uhličitanu vápenatého na 6 ± 0,5.

Složka Charakteristika % suchého sedimentu

Rašelina Usušená na vzduchu, velikost 

částic < 0,5 mm

2 ± 0,5

Písek velikost částic < 2 mm, ale > 50 

% částic v rozsahu 50–200 µm

76

Jíl Obsah kaolinitu > 30  % 22 ± 1

Uhličitan vápenatý Chemicky inertní, dodává se do 

suchého sedimentu

0,05 – 1

Destilovaná voda Dodává se do suchého 

sedimentu

30 – 50



Příprava půdy



Průběžná úprava pH – před přidáním jílu



Konečná úprava pH půdy 



Když se nedaří 



Když se podaří

Čištění a krmení 

• Před • Po



Test akutní toxicity 

• Jednoduchý a rychlý test.

• Poskytuje reprodukovatelné výsledky.

• Pro látky rozpustné/nerozpustné ve vodě. 

• Provedení na destičkách, umělé půdě nebo na papíře.

• Poskytuje informace o toxicitě přirozeného prostředí, ve kterém se nitěnky 
vyskytují. 

• LC 50: letální koncentrace: množství testované látky, která usmrtí 50 % 
testované populace. 



3 minutový test 
• Probíhá na destičkách.

• 3´ EC 50 : 0,122 – 0,152 mol/ l MnCl2 2H2O (standardní látka).

• Koncentrační řada: 25; 20; 17,5; 15; 10; 5g.l-1.

• Každá koncentrace se 3x opakuje se 6 nitěnkami.

• Velikost nitěnek: 2 – 4 cm. 

• Do každé jamky se přenese 6 nitěnek.

• Z připravené koncentrační řady: odpipetuje 1 ml vzorku (o nejvyšší koncentraci) do 
testovací jamky. 

• Odečet za 3 min → kontrola hybnosti.

• Takto se pokračuje u každé testované koncentrace.

• Vyhodnocení.



Postup
• Nitěnky se předpřipraví na PM s destilovanou H2O.

• 4 PM po cca 25 nitěnkách – 100 – 120  ks nitěnek.



Sestavení koncentrační řady 



Testovací destičky



Provedení testu 



Po odečtu 3 min – kontrola hybnosti 

• Preparační jehla – pro stanovení 
hybnosti.

• Entomologická pinzeta – pro 
manipulaci. 



Vyhodnocení - Kombinace nitěnek a konstant pro výpočet EC50

Výpočet EC50 se provádí podle následujícího vztahu:

log EC50 = log Da + d (f + 1)

Da nejnižší koncentrace,

f tabelovaná konstanta, jednotlivým

kombinacím je v tabulce přiřazena

d konstanta, pro níž platí následující

rovnice:

d = log R

R poměr mezi dvěma následujícími

koncentracemi (vyšší

koncentrace/nižší) je vždy >1.



96 hodinový test 

• dle metodiky Maestre a kol. (2009) a doporučení ASTM (2005)

• Probíhá v testovacích kádinkách o objemu 250 ml.

• Princip testu: nitěnky budou vystaveny rozsahu koncentrací zkoušené látky a sleduje 
se vliv na jejich mortalitu po dobu 4 dnů.

• Velikost nitěnek: přibližně stejné velikosti, stáří 4–5 týdnů.

• Standardní látka pro ověření vitality nitěnek a kontrolu správnosti testu je použit 
roztok pentahydrátu síranu měďnatého CuSO4.5H2O (Merck).



96 hodinový test 
• Koncentrační řada: 0,01; 0,04; 0,08; 0,16; 0,32 mg.l-1

• 24h LC50 = 0,11– 0,28 mg.l-1, 48h LC50 = 0,07– 0,19 mg.l-1, 72h LC50 = 0,04– 0,1 mg.l-1, 96h
LC50 = 0,03– 0,8 mg.l-1

• Každá koncentrace zkoušené látky se opakuje 3x po 100ml.

• Kontrola se opakuje 3x po 100ml des. H2O.

• Pro každou koncentraci a kontrolu se použije 5 nitěnek.

• Do připravených kádinek s určitou koncentrací CuSO4.5H2O se vloží 5 nitěnek, včetně
kontroly s des. H2O.

• Kádinky se překryjí parafilmem – zamezení odpaření látky.

• Vloží se do inkubátoru s předem nastavenou teplotou na 20 – 22°C.

• Počet uhynulých nitěnek se zaznamenává po 24, 48, 72 a 96h.

• Vyhodnocení.



Postup

• Nitěnky se pomocí preparační jehly opatrně přenesou na PM s des. H2O.

• 4 PM po cca 25 nitěnkách – 100 – 120  ks nitěnek.



Příprava koncentrační řady 



Příprava kádinek pro testování



Založení testu s nitěnkami 



Vyhodnocení 

• Jako endpoint se hodnotí nehybnost a mortalita (nitěnky nejeví známky 
pohybu do 10 s ani po kontaktu s preparační jehlou).

• Spočítá se počet nehybných organismů po 24, 48, 72 a 96 hodinách.

• Výsledky testů se statisticky vyhodnotí, např. pomocí programu 
TOXICITA.



Další metody využití 



Test toxicity na filtračním papíru

• Testu probíhá na vlhkém filtračním papíru.

• Identifikace potenciálně toxických látek v půdě.



Test toxicity na umělé půdě

• Nitěnky jsou uchovávány v umělých půdách s různou koncentrací testované 
látky.

• Úmrtnost nitěnek se zaznamenává v intervalu 7 a 14 dnů - po aplikaci do půd s 
různou koncentrací.

• Úmrtnost v kontrolní skupině by neměla být vyšší než 10 %. 
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