Propozycja techniczna zastosowania tabletek Eco-Tabs™ do bioremediacji
zużytej wody / ścieków, które mogą być zakażone kwasem RNA wirusa SARSCoV-2 pochodzącym od pacjentów, u których stwierdzono COVID-19
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Opis problemu
Nowy koronawirus, tj. koronawirus 2 będący przyczyną zespołu ostrej ciężkiej
niewydolności oddechowej (SARS- CoV-2), jest odpowiedzialny za wywołanie globalnej
pandemii o niepokojących współczynnikach zachorowalności i śmiertelności. SARS-CoV-2
to etiologiczny czynnik wywołanej w 2019 r. choroby koronawirusowej zwanej COVID-19.
Z kolei COVID-19 to nowo powstała choroba zakaźna, której wystąpienie po raz pierwszy
stwierdzono w Wuhan w Chinach w grudniu 2019 r. Od chwili odnotowania pojawienia się
COVID-19, choroba ta bardzo szybko rozprzestrzeniła się na cały świat. Na dzień 5
kwietnia 2020 r. zostało potwierdzonych ponad 1,3 mln przypadków zachorowań, w tym
74.000 przypadków śmiertelnych (mapa COVID-19, brak daty). Kilkanaście studiów
przypadku wczesnych zachorowań w Chinach pozwoliło zgromadzić dowody, że nawet
gdy testy przeprowadzone u pacjentów chorych na COVID-19 po ich wyzdrowieniu za
pomocą wymazu z gardła nie wykazują obecności wirusowych kwasów nukleinowych, to z
kolei na podstawie testów na próbkach kału pobranych od tych pacjentów wciąż można
było stwierdzić obecność wirusowego kwasu nukleinowego wirusa SARS-CoV-2 . Na
podstawie innego badania również stwierdzono, że wirus ten jest wydalany z kałem (Tian
et al., 2020; Zhang T, 2020 r.). Trzecie duże badanie na grupie pochodzących z Wuhan 95
pacjentów chorych na COVID-19 na podstawie testów na próbkach pobranych z ich kału
również wykazało obecność SARS-CoV-2 u ok. 33% z tych pacjentów (Xiao et al. ).
Udokumentowano również przypadek włoskiego turysty, który powrócił z Wuhan, u
którego test na COVID-19 przeprowadzony za pomocą wymazu z ust i gardła okazał się
negatywny, lecz testy na próbkach z pobranego od niego kału wciąż wykazywały wynik
pozytywny potwierdzający obecność tego wirusa (Nicastri et al. 2020 r.).
Wywołane w ubiegłych latach epidemie innych ściśle powiązanych z
przedmiotowym wirusem koronawirusów, w tym także SARS-CoV, czynnika
etiologicznego, który wywołał epidemię SARS w latach 2002-2003, oraz MERS-CoV,
czynnika etiologicznego, który wywołał epidemię śmiertelnej choroby MERS w 2013 r.,
doprowadziły do odkrycia - na podstawie badań próbek kału - że wirusy te mogą
pozostawać żywe w kale jeszcze przez wiele dni. Testy wykazały także, że odchody
zawierające wirusa mogą potencjalnie być źródłem rozsiewu wirusa w środowisku oraz/lub
zakażenia nim środowiska w sposób mogący prowadzić do rozległego przenoszenia
czynnika zakaźnego z odchodów do ust (Xiao et al. ; Yeo et al. 2020). W związku z tym
infekcja wirusem SARS-CoV-2 na drodze z odchodów do ust może być przenoszona
poprzez strumień ścieków oraz innych odpadów biologicznych.
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Problemy i zagadnienia
1. Strumień ścieków pochodzących od pacjentów chorych na COVID-19 może
zawierać wirusa SARS-CoV-2, stanowiącego czynnik etiologiczny tej choroby, co z
kolei może potencjalnie stanowić poważne i bezpośrednie zagrożenie dla
środowiska, ułatwiające rozprzestrzenianie się COVID-19, jeżeli takie ścieki, przed
ich spustem do komunalnych kolektorów ścieków, nie zostaną oczyszczone w
sposób odpowiedni we właściwym obiekcie lub w pobliżu obiektów, z których
pochodzą, takich jak szpitale, domy opieki lub statki wycieczkowe, będące
miejscem pobytu lub przebywania jest wielu chorych.
2. Niektórzy naukowcy także wyrażają obawy dotyczące skutku potencjalnego
wypływu z kanalizacji deszczowej na obszarach otaczających szpitale i inne
obiekty, w których może przebywać wielu pacjentów chorych na COVID-19, lub z
oczyszczalni ścieków obsługujących takie obiekty. Obawy te dotyczą faktu, że
zanieczyszczenia pochodzące z odchodów mogą po silnych opadach
atmosferycznych przedostawać się na plaże, gdzie będą stanowić kolejne źródło
ekspozycji ludzi na zachorowanie na COVID-19, nawet jeżeli nie mieli oni
bezpośredniego kontaktu z osobami będącymi nosicielami wirusa COVID-19 (Cahill
2020 r.).

Koncepcje proponowanej technologii
Zastosowanie środków kontroli biologicznej/bioremediacji ma ugruntowaną historię
efektywnego uzdatniania ścieków zawierających nieprzetworzone odpady (amerykańska
Agencja Ochrony Środowiska (US Environmental Protection Agency), 1999 r.). Środki
kontroli biologicznej bakterii stanowią bezpieczniejszą alternatywę dla szkodliwych
odczynników chemicznych, które mogą mieć długotrwały niekorzystny wpływ na
środowisko oraz ludzi żyjących na obszarach, z których pochodzą takie ścieki, lub w ich
pobliżu. Organizmy wykorzystywane w procesie bioremediacji ścieków zwykle zawierają
rozmaite szczepy bakterii, które zazwyczaj można napotkać w naturalnym środowisku i
które nie wywołują negatywnych szkodliwych skutków w sytuacji, gdy są wykorzystywane
w procesie bioremediacji. Bakterie te odgrywają role synergiczną, co pozwala na
efektywną degradację flokulantów oraz innych związków organicznych i nieorganicznych
obecnych w nieprzetworzonych ściekach. Przykłady szczepów bakterii, które są
powszechnie wykorzystywane w procesie oczyszczania ścieków zawierają gatunki
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Bacillus i Pseudomonas. Te mikroorganizmy nie tylko posiadają zdolność do
wykorzystywania tlenu do rozkładu materii organicznej, lecz mogą także wykorzystać w
roli akceptorów elektronu inne substancje, takie jak azot, co przyczynia się do zwiększenia
wszechstronności oraz skuteczności procesu remediacji ścieków (U.S. Environmental
Protection Agency, 2010 r.).Specjalna formuła tabletek Eco-Tabs® zawiera wysoko
wyselekcjonowaną mieszankę szczepów bakterii zapewniającą efektywny ukierunkowany
rozkład odpadów organicznych takich jak nieprzetworzone ścieki. Udokumentowane
dowody skuteczności tabletek Eco-Tabs® stanowią pewien miernik oczekiwań co do
potencjalnego efektu zastosowania tabletek do bioremediacji ścieków zawierających
wirusa SARS-CoV-2. W tabeli poniżej przedstawiono naukowe dowody skuteczności
szczepów obecnych w tabletkach Eco-Tabs® oraz ich zastosowania do eliminacji
potencjalnych zagrożeń dla człowieka i środowiska.

Sposób działania opisywanego
produktu
[Napis na ilustracji: dwuwarstwowa otoczka zbudowana z lipidów]

Cząsteczki wirusa SARS-CoV-2 posiadają
zbudowaną z lipidów otoczkę / płaszcz. Bakterie
oraz nadtlenek wodoru inicjują rozkład
dwuwarstwowej otoczki lipidowej, co sprawia, że
białko, z których zbudowany jest wirus COVID,
jest podatne na degradację. Oprócz szczepów
bakterii, które są obecne w tabletkach Eco-Tabs, ich główny składnik chemiczny, tj.
nadtlenek wodoru, jest zalecany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA)
jako skutecznie niszczący cząsteczki wirusa SARS-CoV-2 (EPA i OCSPP, 2020 r.).
Tabletki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić uwalnianie się z nich
mikrobów oraz innych aktywnych składników podczas powolnego rozpuszczania się
tabletki. Właściwość musująca tabletki wynika z powolnej dekompozycji utleniacza, którym
jest peroksyhydrat węglanu sodu (nadwęglan sodu). Peroksyhydrat węglanu sodu to
postać stała nadtlenku wodoru, przy czym woda działa jak katalizator wywołujący reakcję
rozpadu. Peroksyhydrat węglanu sodu rozpada się na wodę i tlen w roztworze. Cząsteczki
tlenu uwalniają się w postaci milionów pęcherzyków mających zdolność do stymulacji
aktywności mikroorganizmów tlenowych. Zawarta w tabletkach mikroflora stanowi
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nietoksyczny, bezpieczny dla środowiska środek do bioremediacji rozkładający szkodliwe
odpady surowe obecne w ściekach, który nie wywiera dodatkowo niekorzystnego wpływu
na ludzi zamieszkujących tereny, na których powstały i są oczyszczane odpady. Tabletki
można wrzucać bezpośrednio do ścieków oraz dodawać do linii oczyszczania ścieków lub
umieszczać je w specjalnie przeznaczonym do tego celu zbiorniku i osadzać na dnie
zbiorników osadowych.

Potencjalne korzyści płynące z zastosowania tabletek Eco-Tabs
Bakterie wykorzystywane dla celów bioremediacji występują w sposób naturalny w
środowisku i są wykorzystywane do oczyszczania ścieków i odpadów od wielu dziesiątków
lat. Tabletki Eco-Tabs™ zawierają zoptymalizowaną mieszankę ponad jedenastu
szczepów bakterii występujących powszechnie i stosowanych do bioremediacji ścieków
(U.S. Environmental Protection Agency, 2010 r.). Ponadto formuła tabletek jest oparta na
zgłoszonej do opatentowania technologii Microdot Separation (MST), która zapewnia
uwalnianie się zasadniczych komponentów tabletki w stałym tempie. Powstające przy tym
mikropęcherzyki tlenu przyczyniają się do zwiększenia skuteczności aerobowej szczepów
bakterii obecnych w tabletce, co pozwala na efektywny rozkład odpadów organicznych
nawet w środowiskach, gdzie, ze względu na wielkie zanieczyszczenie, występuje tzw.
głód tlenowy. Oprócz mikropęcherzyków tlenu, którymi są nasycone tabletki, obecne są w
nich nieszkodliwe/nietoksyczne komponenty chemiczne. W uaktywnionym procesie
rozkładu szlamu wykorzystywane są mieszkanki bakterii i innych mikroorganizmów. Fakt,
że poszczególne mikroby mogą wykorzystywać jako źródło pożywienia różne podłoża,
pozwala przypuszczać, że wszelkie nieorganiczne nietoksyczne komponenty tabletek EcoTabs™ zostaną szybko wchłonięte przez obecne w nich bakterie i inne mikroorganizmy. W
ten sposób można spodziewać się, że zastosowanie tabletek do remediacji ścieków nie
spowoduje podwyższenia poziomu toksyczności. Tabletki Eco-Tabs są z powodzeniem
stosowane w szerokiej gamie środowisk wymagających oczyszczenia, w tym także w
stawach biologicznych i zbiornikach osadowych.
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Rodzaj i gatunek

Tabela 1. Opis szczepów mikrobiologicznych
ATCC#

Bacillus megaterium

(amerykańska
kolekcja
Opis ryzyka zagrożeń zgodnie z
typów kultur OSHA 29CFR 1910.1200
American
Type Culture
Collection)
14581
Poziom bezpieczeństwa biologicznego
(BSL) 1.
Materiał nie zaliczany do
niebezpiecznych

Pseudomonas flourescens

13525

Karta charakterystyki (MSDS)
zweryfikowana przez ATCC
Poziom bezpieczeństwa biologicznego
(BSL) 1.
Materiał nie zaliczany do
niebezpiecznych
Karta charakterystyki zweryfikowana
przez ATCC

Pseudomonas putida

12633

Poziom bezpieczeństwa biologicznego
(BSL) 1.
Materiał nie zaliczany do
niebezpiecznych

Bacillus licheniformis

14580

Karta charakterystyki zweryfikowana
przez ATCC
Poziom bezpieczeństwa biologicznego
(BSL) 1.
Materiał nie zaliczany do
niebezpiecznych
Karta charakterystyki zweryfikowana
przez ATCC

Brevibacillus parabrevis
(Bacillus brevis)

10027

Poziom bezpieczeństwa biologicznego
(BSL) 1.
Materiał nie zaliczany do
niebezpiecznych
Karta charakterystyki zweryfikowana
przez
ATCC
Ocena
karty
charakterystyki
wskazuje
na
obecność
niepatologicznych
szczepów Bacillus, które nie zostały
zmodyfikowane genetycznie. Wyrób
ten nie wytwarza niebezpiecznych
produktów
ubocznych
podczas
rozkładu.
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Poziom bezpieczeństwa
biologicznego (BSL) 1. Materiał
nie zaliczany do niebezpiecznych

Bacillus subtilis

Bacillus pumilus

Bacillus macerans

202137
202138
202139
6051

202136

202132
202135

Karta charakterystyki
zweryfikowana przez ATCC
Ocena karty charakterystyki
wskazuje na obecność
niepatologicznych szczepów
Bacillus, które nie zostały
zmodyfikowane genetycznie.
Wyrób ten nie wytwarza
niebezpiecznych produktów
ubocznych podczas rozkładu
Poziom bezpieczeństwa
biologicznego (BSL) 1. Materiał nie
zaliczany do niebezpiecznych w
klasyfikacji kart charakterystyki
produktów przez ATCC.
Zweryfikowana ocena karty
charakterystyki wskazuje na
obecność niepatologicznych
szczepów Bacillus, które nie zostały
zmodyfikowane genetycznie. Wyrób
ten nie wytwarza niebezpiecznych
produktów ubocznych podczas
rozkładu

Poziom bezpieczeństwa
biologicznego (BSL) 1. Materiał nie
zaliczany do niebezpiecznych w
klasyfikacji kart charakterystyki
produktów przez ATCC.
Zweryfikowana ocena karty
charakterystyki wskazuje na
obecność niepatologicznych
szczepów Bacillus, które nie zostały
zmodyfikowane genetycznie. Wyrób
ten nie wytwarza niebezpiecznych
produktów ubocznych podczas
rozkładu

Bacillus amyloliquefaciens

202133
202134

Poziom bezpieczeństwa
biologicznego (BSL) 1. Materiał nie
zaliczany do niebezpiecznych w
klasyfikacji kart charakterystyki
produktów przez ATCC.
Zweryfikowana ocena karty
charakterystyki wskazuje na
obecność niepatologicznych
szczepów Bacillus, które nie zostały
zmodyfikowane genetycznie. Wyrób
ten nie wytwarza niebezpiecznych
produktów ubocznych podczas
rozkładu

Jak wykazano w Tabeli 1, wszystkie informacje mikrobiologiczne dotyczące wymienionych
powyżej szczepów zostały zweryfikowane i sprawdzone. Odzwierciedla to informacje
uzyskane z karty charakterystyki, otrzymane w sposób niezależny od ATCC oraz
weryfikacji karty charakterystyki bezpośrednio ze strony internetowej dostawcy,
niezależnych badań oraz różnych źródeł badawczych.
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