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Dlaczego mikrobiologia jest interesująca? 

micros – mały    bios – życie    logos - nauka 

Drobnoustroje   

• bakterie  – bakteriologia  

• grzyby  – mikologia 

• pierwotniaki  –  parazytologia 

  Szeroko rozpowszechnione w przyrodzie: 

• woda, gleba, ścieki, powietrze  (hydromikrobiologia, 

   mikrobiologia środowiskowa, sanitarna,   przemysłowa,      

   rolnicza, spożywcza…) 

• kolonizują rośliny, zwierzęta..., ludzi !!!  (komensale,  

   saprofity) 

• niektóre gatunki są chorobotwórcze!!!  (pasożyty) 

Mikrobiologia lekarska, weterynaryjna, 

farmaceutyczna 

 • źródłem zakażenia może być  

   człowiek, zwierzę, środowisko... 

Niekomórkowe cząstki 

• wirusy 



Co należy wiedzieć? 
 

• jakie drobnoustroje kolonizują człowieka i gdzie (flora fizjologiczna)? 

 

• które drobnoustroje są chorobotwórcze - kiedy, dlaczego (objawy zakażenia, mechanizmy 
odporności  - wypadkowa interakcji: drobnoustrój - gospodarz)? 

 

• jak wykryć czynnik etiologiczny – jaki materiał i jak pobrać  (jak wyizolować drobnoustrój,          
jak zidentyfikować)? 

 

• jak leczyć – który lek jest optymalny (skuteczny, bez objawów ubocznych, nie zwiększa 
oporności drobnoustrojów)? 

 

• epidemiologia zakażeń – jak często, jaki typ: epidemiczne, endemiczne, sporadyczne; 
szpitalne, pozaszpitalne; źródła zakażenia; drogi przenoszenia, wrota zakażenia... 

 

• metody zapobiegania – szczepienia profilaktyczne, dezynfekcja, sterylizacja, izolacja 
chorego, kwarantanna...  

 



Namnażanie bakterii - bakterie rozmnażają się poprzez podział komórki,           

w wyniku którego powstają komórki potomne; są one genetycznie identyczne           

z komórką macierzystą. Częstotliwość podziałów jest różna. Zależy od gatunku 

bakterii oraz od warunków panujących w środowisku. Może trwać od 5 min            

do nawet 360h.  

Pojedynczej komórki bakteryjnej nie możemy 

zobaczyć gołym okiem, ale na podłożu stałym 

bakterie tworzą kolonie.  

Kolonia bakteryjna to widoczne skupisko 

wielu komórek powstałych w wyniku podziału 

komórki  macierzystej. 

Kolonia bakteryjna 



podłożu różnicującym MacConkey'a 

Escherichia coli i Salmonella enteritidis 

Na tym podłożu bakterie fermentujące laktozę  

produkują kwasy organiczne, indykator pH zmienia kolor  

i bakterie te rosną w postaci różowych/czerwonych  kolonii.  

 

Bakterie niefermentujące laktozy  

wykorzystują pepton obecny w podłożu bez  

zmiany pH i rosną w postaci białych kolonii. 

Wzrost wybranych bakterii na: 

       agarze wzbogaconym 

Escherichia coli i Micrococcus luteus 

Na tym podłożu Micrococcus luteus 

wytwarza żółty barwnik, co pozwala  

odróżnić go od Escherichia coli. 



Mieszana hodowla – pałeczki Gram-ujemne, 

paciorkowce, drożdżaki 

Pałeczki  

Gram-ujemne 

Paciorkowce 

Drożdżaki 



Rodzaje hemolizy 

Wyróżnia się trzy rodzaje hemolizy: 

Hemoliza alfa – częściowe zniszczenie krwinek 

czerwonych, widoczne zazielenienie wokół wzrostu, 

charakteryzuje np. Streptococcus pneumoniae.  

 

Hemoliza beta – całkowite zniszczenie krwinek wokół 

wzrostu, charakteryzuje np. Streptococcus pyogenes.  

 

Hemoliza gamma – brak hemolizy, charakteryzuje                

np. Streptococcus salivarius. 

  

Rodzaje hemolizy na podłożu krwawym:  

(od lewej) alfa, beta, gamma (brak hemolizy). 

Porównanie hemolizy alfa (po lewej)  

oraz beta (po prawej). 

Hemoliza to rozpad erytrocytów i wydostawanie się 

hemoglobiny z pękniętych erytrocytów do osocza. 

Przyczyną uszkodzeń błony komórkowej czerwonych 

krwinek oraz innych komórek ssaków mogą być m.in. 

toksyny (hemolizyny) wytwarzane przez różne rodzaje 

bakterii chorobotwórczych, np. Staphylococcus, 

Streptococcus. 



Podstawowe  
kształty bakterii:  
- kulisty,  
- cylindryczny,  
- spiralny. 

 

Pojedyncze komórki bakterii możemy zobaczyć 

jedynie pod mikroskopem 



• Ziarniaki - Coccus  (pojedyncze, okrągłe, jajowate, elipsoidalne komórki) 

Bakterie kuliste 



• Dwoinki – Diplococcus 

    Wśród chorobotwórczych najbardziej znane są:  

    Diplococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc, pneumokok) 

    Neisseria gonorrhoeae (dwoinka rzeżączki, gonokok) 

    Neisseria meningitidis (dwoinka zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych, meningokok) 

 

Bakterie kuliste 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Streptococcus_pneumoniae.jpg&filetimestamp=20051119115653


• Paciorkowce – Streptococcus 

Streptococcus pyogenes (paciorkowiec ropotwórczy) 

Streptococcus agalactiae (paciorkowiec bezmleczności) 

Bakterie kuliste 



• Gronkowce – Staphylococcus 

Staphylococcus epidermidis (gronkowiec skórny) 

Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) 

Bakterie kuliste 



Bakterie cylindryczne 

• Pałeczki – Bacterium 

Escheriachia coli (pałeczka okrężnicy) 

Salmonella typhi (pałeczka duru brzusznego) 

Shigella sonnei (pałeczka czerwonki) 

Proteus mirabilis (pałeczka odmieńca) 

Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej) 

 



Bakterie cylindryczne 

• Laseczki tlenowe – Bacillus 

Bacillus subtilis (laseczka sienna) 

Bacillus cereus (laseczka woskowa) 

Bacillus anthracis (laseczka wąglika) 

 



Bakterie cylindryczne 

• Laseczki beztlenowe – Clostridium 

Clostridium botulinum (laseczka jadu kiełbasianego) 

 Clostridium tetani (laseczka tężca) 

 Clostridium perfringens (laseczka zgorzeli gazowej) 

 



Bakterie cylindryczne 

• Maczugowce – Corynebacterium 

Corynebacterium diphteriae (maczugowiec błonicy) 

 

 



Bakterie cylindryczne 

• Prątki – Mycobacterium 

Mycobacterium tuberculosis (prątek gruźlicy) 

Mycobacterium leprae (prątek trądu) 

 



Bakterie spiralne 

• Krętki – Spirochetae 

Treponema pallidum (krętek blady, zarazek kiły) 

 Borellia burgdorferi (krętek wywołujący boreliozę) 

 



Bakterie spiralne 

•   Śrubowce - Spirillum 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Spirillen.jpg&filetimestamp=20071206200455


Bakterie spiralne 

• Przecinkowce – Vibrio 

Vibrio cholerae (przecinkowiec cholery) 



Jak są zbudowane bakterie? 

Cytoplazma - zawiera nukleoid, 
rybosomy, mezosomy, 
substancje zapasowe. 
Przebiega w niej większość 
procesów metabolicznych. 

 

Bakteria - nie posiada jądra 
komórkowego, a jej kod 
genetyczny, instrukcja jak ma 
działać, jest  umieszczona               
w cytoplazmie (nukleoid). 

Rybosomy – centra 
syntezy białek, 
zbudowane z dwóch 
podjednostek: 30S i 50S 

Błona komórkowa - otacza 
cytoplazmę a z zewnątrz 
jest otoczona ścianą 
komórkową. 

Ściana komórkowa - otacza 
komórkę bakteryjną, jest 
sztywna, nadaje kształt komórce, 
pełni funkcję ochronną. 

Otoczka -  śluzowa warstwa 

występująca u niektórych bakterii 

na zewnętrznej powierzchni  

ściany komórkowej. 

Rzęska - cylindryczna, 
nitkowata wypustka, 
odpowiedzialna za ruch 
bakterii w środowisku 
wilgotnym. 

Fimbrie –cylindryczne 
wyrostki występujące na 
powierzchni bakterii. 
Jedna bakteria może mieć 
ich do kilku tysięcy. 



Typy urzęsienia bakterii - sposób ułożenia rzęsek jest 

cechą  o znaczeniu taksonomicznym 



Dzięki rzęskom bakterie mogą się poruszać 

Ruch bakterii  

w podłożu półpłynnym 



Genom bakteryjny 

     Chromosom bakteryjny o różnej wielkości w zależności od gatunku 

bakterii oraz obecności wbudowanych elementów ruchomych 

(plazmidów, transpozonów, bakteriofagów). 



Metoda PCR 

Łańcuchowa reakcja polimerazy, PCR (ang. 

Polymerase Chain Reaction), metoda powielania 

fragmentów DNA w warunkach laboratoryjnych. 

Technika została wynaleziona w 1983 roku przez 

Kary'ego Mullisa z kalifornijskiej firmy Cetus, za co 

Mullis otrzymał w roku 1993 Nagrodę Nobla. 

PCR znajduje wiele zastosowań w mikrobiologii, 

m.in.  umożliwia identyfikację rodzajów  i gatunków 

drobnoustrojów, identyfikację czynników zjadliwości i 

mechanizmów oporności, ustalanie pokrewieństwa i 

tyów genetycznych drobnoustrojów, bezpośrednie 

wykrywanie drobnoustrojów w materiałach.   



Rozdział elektroforetyczny otrzymanych 

produktów PCR 

6
 0
 1
 8
 / 9

 9
 

6
 7
 5
 8
 / 9

 9
 

A
 T
 C

 C
   4

 3
 3
 0
 0
   

A
 T
 C

 C
   2

 9
 2
 1
 3
 

R
 u
 l e

 r  
 1
 0
 0
 

R
 u
 l e

 r  
 1
 0
 0
 

DNA 

mecA 
ok. 550 kb 

gen mecA  warunkujący oporność na  metycylinę 



Oznaczanie lekowrażliwości i mechanizmów 

oporności bakterii na antybiotyki 

Antybiogram - wynik badania wrażliwości 

Staphylococcus aureus na antybiotyki. 

 Bakterie są oporne, gdy dany antybiotyk traci zdolność ich zabijania lub  hamowania ich wzrostu.  

 Bakterie mogą być w naturalny sposób oporne na działanie niektórych antybiotyków (oporność naturalna).  

 Poważniejszy problem pojawia się w przypadku, gdy bakterie zazwyczaj wrażliwe 

   na działanie antybiotyków stają się oporne w wyniku zajścia zmian genetycznych (oporność nabyta).  

 Geny kodujące oporność na antybiotyki mogą być przenoszone drogą horyzontalnego  

   transferu genów nawet do komórek niespokrewnionych.  

    



Dlaczego nie lubimy bakterii? 

Bakterie po przeniknięciu 

do organizmu człowieka 

lub zwierzęcia mogą 

wywoływać wiele chorób 

Bakterie siarkowe są                  

w stanie wytworzyć kwas 

siarkowy niszczący                   

np. mury, cegły, zaprawę, 

cement. Niszczą również 

przedmioty żelazne.  

Pasożytują na roślinach. 

Mogą wpływać na  

mniejsze plony. 

Dwoinka rzeżączki 

Pałeczka Salmonella 

Przecinkowiec cholery 

Infekcja forsycji spowodowana  

Agrobacterium tumefaciens 

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.learner.org/channel/courses/biology/images/archive/fullsize/1753_fs.jpg&imgrefurl=http://www.learner.org/channel/courses/biology/archive/images/1753.html&h=274&w=350&sz=21&hl=pl&start=4&tbnid=RFNNaUQEHzdRCM:&tbnh=94&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dvibrio%2Bcholerae%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dpl%26sa%3DX
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://eksplor.linia.pl/malmal.jpg&imgrefurl=http://eksplor.linia.pl/malezjas.html&h=367&w=240&sz=22&hl=pl&start=56&tbnid=ZVYZ9M7cc9TCqM:&tbnh=122&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3Dzabytek%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dpl%26sa%3DN
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.mojchelm.prx.pl/obrazki/sbahn.jpg&imgrefurl=http://www.mojchelm.pl/artykuly/artykuly.php4%3Fgo%3Dwsbahn&h=336&w=520&sz=61&hl=pl&start=6&tbnid=D5VSLE3HfJhv5M:&tbnh=85&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dzabytek%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dpl
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Agrobacterium_tumefaciens_Forsythie.jpg&filetimestamp=20080411182429


             Dlaczego powinniśmy polubić bakterie? 

cz. I 

Symbioza z roślinami – jednym           

z najbardziej  znanych przykładów 

symbiozy bakterii z innym 

organizmem są bakterie tworzące 

brodawki na korzeniach roślin 

motylkowych. Wiążą one azot 

zawarty w atmosferze i umożliwiają 

korzystanie z niego roślinom, które  

z kolei zaopatrują bakterie w wodę          

i substancje organiczne. 

Bakterie w oczyszczalni – 

umożliwiają oczyszczanie wód  

i ścieków, co przy dzisiejszym stanie 

zanieczyszczania rzek ma coraz 

większe znaczenie.  

Walka ze szkodnikami - dzięki 

bakteriom istnieją bezpieczne 

metody walki z owadami -  

szkodnikami roślin. Zaawansowane 

są prace nad bakteriami Bacillus 

atakującymi gąsienice szkodników 

łuskoskrzydłych lub atakującymi 

larwy chrząszczy.  

 

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.interet-general.info/IMG/rhizobium-nodule-1.jpg&imgrefurl=http://www.interet-general.info/article.php3%3Fid_article%3D41&h=591&w=559&sz=136&hl=pl&start=1&tbnid=noufW0XtZ6sglM:&tbnh=135&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DRhizobium%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dpl
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.glubczyce.pl/gfx/oczysz.jpg&imgrefurl=http://www.glubczyce.pl/tech2.htm&h=359&w=499&sz=62&hl=pl&start=1&tbnid=Uk_8zaKThY-KnM:&tbnh=94&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Doczyszczalnia%2B%25C5%259Bciek%25C3%25B3w%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dpl
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.inapg.inra.fr/ens_rech/bio/biotech/textes/societe/_borders/fourmi.jpg&imgrefurl=http://www.inapg.inra.fr/ens_rech/bio/biotech/textes/applicat/agricult/vegetale/protcult/entomo98/gp1/btpart3.htm&h=437&w=461&sz=13&hl=pl&start=117&tbnid=hF_kG2ahpMKhJM:&tbnh=121&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DBacillus%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dpl%26sa%3DN


             Dlaczego powinniśmy polubić bakterie?                 

cz. II 
Bakterie w przemyśle mleczarskim – 

przemysł  mleczarski oparty jest na 

zdobyczach mikrobiologii. Kultury 

starterowe bakterii fermentacji 

mlekowej stosowane są do produkcji 

śmietany,  masła, jogurtów, kefirów, 

mleka kwaśnego. W serowarstwie cały 

proces tzw. dojrzewania serów opiera 

się na stosowaniu bakterii mlekowych          

i fermentacji propionowej.  

Dzięki bakteriom odbywa się 

produkcja alkoholu, acetonu – proces 

zachodzi na drodze fermentacji,  

w wyniku której otrzymujemy też ocet 

spożywczy.  

 

Bakterie w medycynie - w przemyśle 

farmaceutycznym bakterie służą  do 

produkcji szczepionek, witamin (np. B12, C), 

surowic, antybiotyków (np. streptomycyny). 

 

 

Ogórki kwaszone uzyskiwane  

dzięki działaniu bakterii  

z rodzaju Lactobacillus 

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.hipernet24.pl/sklep/img_items/b/109/10914.jpg&imgrefurl=http://www.hipernet24.pl/prodinfo.php%3Fitem_id%3D10914%26pkt_id%3D%26pro_id%3D%26char_id%3D&h=300&w=300&sz=17&hl=pl&start=20&tbnid=SL2YBQydRAibDM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%2Bser%2B%25C5%25BC%25C3%25B3%25C5%2582ty%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dpl%26sa%3DN
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.iweb.cz/~bajer/baj_o1.jpg&imgrefurl=http://www.iweb.cz/~bajer/ocet2.htm&h=502&w=351&sz=54&hl=pl&start=6&tbnid=4iV_M74LCgEqHM:&tbnh=130&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Docet%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dpl
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.lwow.com.pl/Weigl/lab/d66.jpg&imgrefurl=http://www.lwow.com.pl/Weigl/lab/lab.html&h=640&w=451&sz=51&hl=pl&start=28&tbnid=fL3lA-u8SqE7oM:&tbnh=137&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dszczepionka%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dpl%26sa%3DN


 Dlaczego powinniśmy polubić bakterie?                 cz. III

Bakterie występujące na ludzkim języku 

Bakterie występujące w moczu 



Pleśnie – potoczna nazwa grzybów wytwarzających strzępki powietrzne 

(np. pleśniak, pędzlak, kropidlak). 

 

Ich grzybnia rozwija się na różnych związkach organicznych  

(np. pokarmach roślinnych, nawozie, kompoście, skórze), pokrywając  

je gęstym, białym lub barwnym kożuszkiem. 

Obok bakterii w środowisku życia ludzi często 

występują PLEŚNIE. 
 

 

 

http://micro.org.pl/lib/exe/fetch.php/grupa20:mucor.jpg?w=&h=&cache=cache


Aspergillus Aspergillus (Kropidlak) - rodzaj grzybów   

saprofitycznych z klasy workowców. 

Kropidlaki rozmnażają się za pomocą 

zarodników  (konidia), tworzących się 

na konidioforach, które kształtem 

przypominają kropidło. Niektóre gatunki 

kropidlaka (np. A. fumigatus) powodują 

choroby (aspergilozy) u ludzi np. 

grzybice skóry, grzybice płuc lub astmę 

oskrzelową, a także produkują 

aflatoksyny (np. A. flavus). 

Rozpowszechniony gatunkiem jest A. 

glaucus, występujący często w 

produktach żywnościowych i 

powodujący ich psucie się (fermentuje 

cukry, rozkłada białka). 

 

 



Penicillum 

Penicillium (Pędzlak) – rodzaj grzybów występujący np. na owocach. Tworzą zwykle zielony  lub biały 

nalot (pleśń). Gatunek P. glaucum występuje często w produktach żywnościowych. Pleśń ta rozkłada 

liczne cukry i tłuszcze.  

Z Penicillum  notatum otrzymano pierwszy produkowany na skalę przemysłową antybiotyk - penicylinę - 

stosowany przy zwalczaniu bakteryjnych chorób zakaźnych. Liczne gatunki pleśni z rodzaju Penicillum 

wykorzystuje się w serowarstwie, w dojrzewaniu serów pleśniowych.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Penicilliummandarijntjes.jpg
http://www.swiat-serow.pl/-/typy-serow/sery-z-biala-plesnia/


Rhizopus  i Mucor 

Rhizopus Mucor - żyje w glebie, odgrywa rolę w procesie tworzenia się 

próchnicy. Jako szkodnik pojawia się często w żywności (owoce, 

chleb) prowadząc do jej rozkładu. Fermentuje cukry, rozkłada 

żelatynę. 



Fusarium 

Gatunki z rodzaju Fusarium to grzyby strzępkowe 

występujące w glebie jako saprofity. Grzyby Fusarium 

atakują liczne gatunki roślin, od zbóż do różnego rodzaju 

tropikalnych roślin uprawnych. Powodują choroby korzeni 

(zgorzele), choroby podstawy pędu (źdźbła), choroby 

naczyniowe, choroby kłosów. 

F. oxysporum wydziela specyficzny, przyjemny zapach 

przypominający brzoskwinie lub woń kwiatów. Z niektórych 

gatunków otrzymuje się suplementy diety dla sportowców           

o wysokiej zawartości mikroelementów. 

 



Alternaria  i Cladosporium 

Owoc pomidora porażony  

przez Alternaria solani. 

Zarodniki Alternaria i Cladosporium są wszechobecne                       

w powietrzu, okresowo osiągają bardzo wysokie stężenia. 

Dostają się do organizmu przez układ oddechowy albo 

pokarmowy, powodują alergie.  

Są obecne w mieszkaniach: ciepłe i wilgotne łazienki, kuchnie, 

drewno kominkowe, rośliny doniczkowe, nawilżacze, urządzenia 

do klimatyzacji, produkty spożywcze . Na zewnątrz w: powietrzu, 

skoszonej trawie, zagrabionych liściach, glebie i wodzie.  

Alergia na pleśnie najczęściej współwystępuje z nadwrażliwością 

na inne alergeny wziewne, głównie pyłek roślin lub roztocze 

kurzu domowego. 

Cladosporium 

Alternaria 



DO  ZOBACZENIA  
NA  ZAJĘ CIACH  

Z  MIKROBIOLOGII  


