
 

Zajęcia nr 1  

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

 
Seminarium 1 
Dezynfekcja, sterylizacja, aseptyka w stomatologii. Usuwanie odpadów medycznych. Podstawowe metody 
izolacji i identyfikacji drobnoustrojów jamy ustnej.Metody oznaczania lekowrażliwości.  

 
 
 

METODY ELIMINACJI DROBNOUSTROJÓW 

1. Sterylizacja – to proces prowadzący do całkowitej eliminacji wszystkich form drobnoustrojów tzn. form 
wegetatywnych, przetrwalników, wirusów I grzybów. 
Metody sterylizacji: 
a. chemiczne: tlenek etylenu,nadtlenek wodoru (sterylizacja plazmowa), gazowy formaldehyd 
b. fizyczne : wysoka temperatura (spalanie, autoklawy, suszarka, aparat Kocha), promieniowanie jonizujące,  
filtrowanie 
 

                                        

 

 

                                                

 

 

 

 

 



 

 
Kontrola urządzeń  sterylizacyjnych: 
-    metody fizyczne (termometry, manometry itp.) 
- metody chemiczne (związki chemiczne zmieniające kolor pod wpływem temperatury) 
-   metody biologiczne (przetrwalniki bakterii Geobacillus stearothermophilus) 
 
2. Dezynfekcja – to proces prowadzący do eliminowania większości form drobnoustrojów, ale nie eliminuje 
przetrwalników i niektórych wirusów 
- dezynfekcja wysokiego poziomu 
- dezynfekcja średniego poziomu 
- dezynfekcja niskiego poziomu 
 
3. Antyseptyka - to eliminowanie drobnoustrojów na powierzchni skóry lub błonach śluzowych za pomocą 
związków chemicznych skutecznych przeciwdrobnoustrojowo, ale nie niszczących tkanek (np. związki 
jodu, roztwory alkoholu, woda utleniona, nadmanganian potasu) 
 
4. Aseptyka - czynności mające na celu zachowanie jałowości. 
 
 
 
Metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki. 
 
Określanie wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki - standaryzacja wg zaleceń EUCAST  (European 
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) 
- metody jakościowe 
- metody ilościowe 
 
1. Metody jakościowe pozwalają na określenie szczepu jako: 
- wrażliwy na badany antybiotyk – S - wysokie prawdopodobieństwo sukcesu klinicznego 
- średnio wrażliwy na badany antybiotyk – I – sukces terapeutyczny niepewny, może być osiągnięty przy 
większej dawce leku lub w przypadku infekcji dróg moczowych,  gdzie jest zagęszczany 
- oporny na badany antybiotyk – R – wysokie prawdopodobieństwo niepowodzenia terapeutycznego, 
niezależnie od stosowanej dawki czy miejsca infekcji 
 
Wyniki testu przedstawione są w postaci antybiogramu. 
 
 
Powszechnie stosowana metoda - dyfuzyjno-krążkowa Kirby-Bauera: 
 

 
 



 

 
 
2. Metody ilościowe określania lekowrażliwości 
- metody rozcieńczeniowe w bulionie lub agarze 
- metoda E-testu 
 
Metody ilościowe pozwalają na określenie nie tylko wrażliwości lub oporności szczepu na antybiotyk, ale 
dodatkowo umożliwiają określenie  wartości: MIC oraz MBC 
 
MIC (minimum inhibitory concentration) (µg/ml) – minimalne stężenie antybiotyku hamujące wzrost 
drobnoustrojów 
MBC – (minimum bactericidal concentration) (µg/ml) minimalne stężenie antybiotyku działające bójczo na 
drobnoustroje 
 
Metoda rozcieńczeniowa 

 
 
 
Metoda E-testu – połączenie metody dyfuzyjnej z metodą ilościową – poprzez określenie wartości MIC 
antybiotyku pozwala na określenie stopnia oporności na dany lek i ustalenie optymalnej dawki dla pacjenta. 

 
 
 
3. Automatycze systemy określania lekowrażliwości  drobnoustrojów 
 

 



 

Zajęcia nr 2 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

 
Ćwicz. 1 
Ziarenkowce szczególnie ważne w stomatologii: Streptococcus sp., Enterococcus sp., Neisseria sp., 
Moraxella sp.  
 
Rodzaj Streptococcus – paciorkowce 
Gram-dodatnie ziarniaki, układające się w łańcuchy 
Rodzaj obejmuje wiele gatunków, stanowiących zarówno bakterie chorobotwórcze jak i stanowiące florę 
fizjologiczną jamy ustnej, gardła i przewodu pokarmowego. 
Klasyfikacja paciorkowców oparta jest m.in.  na typie hemolizy wywołanej przez nie na podłożu z krwią (α-
hemolityczne, β-hemolityczne) i właściwościach serologicznych (klasyfikacja wg Lancefield – np. grupa A 
paciorkowców, grupa B paciorkowców) 
 

1. Grupa A paciorkowców – Streptococcus pyogenes 
Chorobotwórczość związana  z unikaniem fagocytozy, właściwościami adhezyjnymi do komórki 
gospodarza oraz z wytwarzaniem wielu enzymów i toksyn 

 białko M 
 peptydaza C5a 
 kwas lipotejchowy 
 toksyny erytrogenne (pirogenne)  
 hemolizyny - streptolizyna S, streptolizyna O) 
 streptokinazy 

 
Chorobotwórczość 

 zapalenie gardła, angina 
 płonica (szkarlatyna) 
 ropne zapalenie skóry (liszajec) 
 róża 
 zapalenie tkanki łącznej 
 martwicze zapalenie powięzi 
 paciorkowcowy zespół wstrząsu toksycznego 
 powikłania po pierwotnej infekcji (gorączka reumatyczna, zapalenie kłębuszków nerkowych 

 
Streptococcus pyogenes – leczenie 

 penicylina 
 dla osób uczulonych na penicylinę: makrolidy,  klindamycyna, cefalosporyny 

 
Streptococcus pyogenes – diagnostyka 

 hodowla na podłożu wzbogaconym krwią 
 test z bacytracyną lub serologiczny (wg Lancefield) 
 test ASO 
 



 

 
2. Grupa B paciorkowców – Streptococcus agalactiae 

Kolonizują gł.układ moczo-płciowy, rzadziej układ oddechowy 
Chorobotwórcze gł dla noworodków  (przedwczesne pęknięcie wód płodowych, przedwczesny poród, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc, bakteriemia u noworodków) i kobiet  po porodzie 
(zakażenia połogowe) 
Profilaktyka – badania przesiewowe kobiet ciężarnych po 35 tyg ciąży (wymaz z pochwy i odbytu) 
 
Streptococcus agalactiae– diagnostyka 

 hodowla na podłożu wzbogaconym krwią 
 test serologiczny (wg Lancefield) 

 
 
3. Paciorkowce z grupy viridans 

Zróżnicowana grupa α-hemolizyjących paciorkowców, kolonizują gardło, przewód pokarmowy i drogi 
moczo-płciowe. U predysponowanych pacjentów mogą powodować: ropnie w obrębie jamy ustnej, podostre 
zapalenie wsierdzia, próchnica zębów (S.mutans) 
Streptococcus viridans – diagnostyka 

 hodowla na podłożu wzbogaconym krwią 
 testy biochemiczne 

 
4. Streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc, pneumokoki) 

Lancetowate, Gram-dodatnie ziarniaki, tworzące pary  otoczone otoczką lub krótkie łańcuszki, α-
hemolityczne. Wielocukrowa otoczka odgrywa kluczową rolę w  patogenezie. Chorobotwórczość 
uwarunkowana zdolnością do kolonizacji gardła, szerzenia się do tkanek jałowych, stymulacją odpowiedzi 
zapalnej oraz unikaniem fagocytozy.  Grupę podwyższonego ryzyka  na zachorowanie stanowią: małe 
dzieci, osoby chore na wirusowe zakażenie układu oddechowego, osoby z dysfunkcją śledziony, osoby z 
zaburzeniami hematologicznymi, osoby starsze. Pneumokoki mogą powodować: 

 zapalenie płuc 
 zapalenie zatok 
 zapalenie ucha środkowego 
 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
 bakteriemia 

 
Streptococcus pneumoniae – diagnostyka 

 barwienie metodą Grama plwociny lub płynu mózgowo-rdzeniowego 
 hodowla na podłożu wzbogaconym krwią 
 test z optochiną  
 próba rozpuszczalności w żółci  
 testy lateksowe wykrywające wielocukier C (płyn mózgowo-rdzeniowy) 

Streptococcus pneumoniae – leczenie 
 penicylina , amoksycylina (wzrost lekooporności)  
 fluorochinolony lub wankomycyna w połączeniu z ceftriaksonem w zakażeniach inwazyjnych 

szczepami opornymi na penicylinę 
Streptococcus pneumoniae – profilaktyka 
Szczepionki przeciwotoczkowe – 13 i 23- walentna 



 

 
Rodzaj Enterococcus  
E. faecalis 
E. faecium 
Gram-dodatnie ziarniaki ułożone w pary lub krótkie łańcuszki, większość szcepów α-hemolitycznych. 
Stanowią naturalną mikroflorę jelit i dolnych odcinków narządów moczowo-płcIowych.  
Posiadają ograniczone zdolności do produkcji toksyn, a mimo to mogą być odpowiedzialne za infekcje 
zagrażające życiu. Spowodowane jest to obecnością szczepów opornych na wiele antybiotyków. 
Chorobotwórczość  

 zakażenie układu moczowego 
 zakażenia ran 
 bakteriemia 
 zapalenie wsierdzia 

 
Enterococcus-diagnostyka 

 hodowla na podłożu wzbogaconym krwią 
 hodowla na podłożu coco-sel 

 
Enterococcus – leczenie 
penicylina, amoksycylina – narastająca oporność 
aminoglikozydy  w połączeniu z antybiotykiem działającym na ścianę komórkową bakterii–  uwaga! 
pojawiające się szczepy HLAR (high level aminoglicoside resistance) 
wankomycyna – uwaga! szczepy VRE 
chinupristyna/dalfopristyna 
synercid 
 
 
Rodzina Neisseriaceae 
Gram ujemne dwoinki 
3 ważne klinicznie gatunki dla człowieka: 
A) Neisseria gonorrhoeae (dwoinka rzeżączki) 
B) Neisseria meningitidis (dwoinka menigokokowego zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) 
C) Moraxella catarrhalis ( dwoinka zapalenia zatok) 

 
 

Neisseria meningitidis  
13 grup serologicznych: najważniejsze A, , B, C, W-135, Y, Z 
Człowiek jedynym naturalnym rezerwuarem 
- Gram ujemna dwoinka o wysokich wymaganiach odżywczych. 
- Transmisja głównie na drodze kropelkowej 
- Najwięcej zakażeń u u dzieci do 5 roku życia i  u pacjentów z niedoborami w układzie odporności 
- Oksydazo i katalazo dodatnia 
- Fermentuje glukozę i maltozę 
 



 

 
Czynniki wirulencji: 
- otoczka polisacharydowa (wielocukrowa) 
- LOS - (lipooligosacharyd 
- Fimbie 
- Proteazy IgA1 
 
Postaci kliniczne: 
- Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych -  bóle głowy, światłowstręt, gorączka, bole karku, sztywność 

karku, pulsowanie ciemiączka  
- Posocznica meningokokowa - zespół Waterhouse’a-Friederichsena - rozsiane zakażenie z wykrzepianiem 

w małych naczyniach krwionośnych, niewydolność wielonarządowa, wybroczynowe zmiany skórne  
- zapalenie dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli i płuc) 

 
 

Diagnostyka 
Mikroskopia - płynu mózgowow-rdzeniowego, krwi, wybroczyn skórnych (te dwa ostanie mało czułe) 
Hodowla  - podłoże Thayera-Martna (35-37C, 5% CO2) 
Biologia molekularna 
 
Leczenie 
- Penicylina 
- Cefalosporyny III generacji - np Ceftriakson 
 
Profilaktyka 
Chemioprofilaktyka - u osób z kontaktu z osobami zakażonymi - rifampicyna, ciproflokascyna, ceftriakson 
Immunoprofilaktyka - szczepienia wieloważną szczepionką koniugowaną: serogrupy A, C Y, W-135 i 
osobno na grupę B 
 



 

 
 Neisseria mucosa i Neisseria subflava  
– naturalna flora fizjologiczna jamy ustnej może powodowac schorzenia jamy ustnej oraz narządowe. 
 

Moraxella catarrhalis 
Tlenowa  Gram-ujemna dwoinka  
stanowi składnik flory fizjologicznej górnych dróg oddechowych.  
Uznana za ważny patogen wywołujący przede wszystkim infekcje układu oddechowego.  
Oksydazo i katalozodatnia 
Redukuje NO3 
Tworzy biofilm 
Oporność na penicyliny wynikającej z wytwarzania β-laktamaz, występowanie naturalnej oporności na tri- 
metoprim, wankomycynę i klindamycynę.  
 
Czynniki wirulencji 
 - OMP - białka błony zewnętrzenej 
LOS - lipooligosacharyd 
 
Postaci kliniczne: 
-   zapalenie ucha środkowego 
- zapalenie zatok 
- Zapalenie wsierdzia 
- Zakażenia rogówki i  spojówki 
- zapalenie płuc  
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, stawów -rzadko 
 
Diagnostyka 
- Mikroskopia 
- Hodowla - agar krwawy -  35-37 C + 5% CO2 
- Test biochemiczny BC (błękit bromotymolowy) - rozkład  
- Biologia molekularna 
 
Leczenie: MAKROLIDY, FLUOROCHINOLONY, TERTRACYKLINY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

Imię i Nazwisko…………………………………………………………...………..grupa……..…….…. 
 

1. Oceń wzrost paciorkowców α-hemolitycznych i β-hemolitycznych na podłożu z krwią: 

Cecha: Paciorkowce α hemolityczne Paciorkowce β - hemolityczne 

Kolor    

Kształt   

Kolor hemolizy    

zapach   

2. Oceń i zinterpretuj hodowlę paciorkowców z bacytracyną 

...................................................................................................................................................  

3. Oceń i zinterpretuj hodowlę paciorkowców z optochiną  

……………………………………………….................................................................................................. 

4. Wykonaj i narysuj preparat barwiony metodą Grama z hodowli bulionowej paciorkowców – zwróć uwagę na 

charakterystyczne ułożeniekomórek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Przypadek kliniczny 1 
 
17 miesięczne dziecko  zostało przywiezione przez matkę do szpitala z powodu wysokiej gorączki, 
rozdrażnienia, płaczliwości.  U dziecka zaobserwowano pulsujące ciemiączko. Natychmiast pobrano 
materiał biologiczny do badania stwierdzono w preparacie bezpośrednim Grama ujemne dwoinki z bardzo 
duża liczbą neutrofili.  
1. Podaj materiał diagnostyczny 
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
2. Napisz postępowanie diagnostyczne mikrobiologiczne 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Napisz postępowanie  terapeutyczne oraz profilaktykę.  
…………………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Narysuj preparat barwiony metodą Grama.    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Przypadek kliniczny 2 
 
Pacjentka lat 53 od kilku lat choruje na przewlekłe bóle głowy w okolicy zatok czołowych i klinowych. 
Kilkukrotnie leczona ampicyliną i amoksycyliną . Niestety bez rezultatów. Wykonano Rtg zatok i 
zaobserwowano pogrubienie śluzówki; wykonano również całkowitą panoramę szczęki górnej w której 
zaobserwowano zacienienie zatok szczękowych.  Pacjentka udała się do laboratorium mikrobiologicznego 
celem wykonania dalszych badań diagnostycznych.  
 
1. Zaproponuj materiał biologiczny do badania 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  
 



 

2. Zaproponuj diagnostykę (odczytaj testy+ zabarwienie na kolor niebieski test pozytywny 
Zabarwienie na kolor żółty lub rak test negatywny) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Wykonaj preparat barwiony metodą Grama i narysuj obraz mikroskopowy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Podaj rekomendowane leczenie wg.  antybiogramu.  
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zajęcia nr 3 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

 
Ćwicz. 2. 
Pałeczki szczególnie ważne w stomatologii: Lactobacillus sp., Legionella sp., Pseudomonas sp., 
Acinetobacter sp.  
Seminarium 2  
Bakterie spiralne z rodzaju: Treponema, Borrelia.  
 

Pałeczki szczególnie ważne w stomatologii: Lactobacillus sp., Legionella sp., Pseudomonas sp., 
Acinetobacter sp. 

 
Lactobacillus 

- Gram – dodatnie pałeczki 
- faklutatywne lub ścisłe beztlenowce 
- naturalna flora: jamy ustnej, żołądka, jelit, dróg moczowo-płciowych;  
- szczepy Lactobacillus stosowane są jako probiotyki i bardzo rzadko związane są z zakażeniami  
- u ludzi; 
- izolacja z próbek krwi może być spowodowana: 

- przejściową bakteriemią z dróg rodnych (np.po porodzie lub zabiegach ginekologicznych) 
- zapaleniem wsierdzia 
- sepsą (osoby z immunosupresją) 

- leczenie zapalenia wsierdzia lub zakażeń oportunistycznych: połączenie penicyliny  
z aminoglikozydem (aktywność bakteriobójcza); bakterie oporne są na wankomycynę;  
 

Legionella pneumophila  
- bezwzględna pałeczka tlenowa 
- gram ujemna 
- czynniki wirulencji 
-  fimbrie 
- białko szoku termocznego 
- endotoksyna 
-  enzymy 
 
Chorobotwórczość: 
-  choroba legionistów 
-  gorączka Pontiac 
Diagnostyka mikrobiologiczna: 
-  metody bezpośrednie: wykrywanie antygenu 
- diagnostyka serologiczna 
- hodowla 
 
Leczenie: 
 - antybiotyki makrolidowe, alternatywnie fluorochinolony 
 
 



 

Pseudomonas sp.  
Rodzaj Pseudomonas obejmuje 200 gatunków najważniejszy Pseudomonas aerugonosa.  
 
 

Pseudomonas aeruginosa 
Epidemiologia 
- szeroko rozpowszechniony w przyrodzie szczególnie w glebie, wodzie, gnijących związkach 
organicznych,  w wilgotnych środowiskach, na roślinach.  
- występowanie w szpitalach ( np. krany, toalety, urządzenia do mechanicznej wentylacji, respiratory, 
dializy) 
- mogą okresowo zasiedlać (kolonizować) drogi oddechowe i przewód pokarmowy pacjentów 
hospitalizowanych a w szczególności chorych leczonych antybiotykami, sztucznie wentylowanych i długo 
hospitalizowanych 
- bardzo istotna jest kontrola zakażeń szpitalnych 
- bezwzględnie tlenowa 
- Gram ujemna pałeczka niefermentująca 
- szeroki zakres temperatur  (4-42C) 
- rozkłada glukozę w procesie oksydacji 
- tworzy charakterystyczne par  
- posiada grubą otoczkę polisacharydową  
- wytwarzanie rozpuszczalnych barwników ( np. picyjanina – niebieski, piowerdyna - żółtozielony, 
piorubryna - czerwonobrązowy 
Czynniki wirulencji 
- adhezyny  ( rzęski, fimbrie, LPS, otoczka alginianowa0 
- toksyny pozakomórkowe 
- enzymy (egzotoksyna A, piowerdyna, piocyjanina, elastaza protazy, fospolipaza  C, egzoenzymy S i T) 
- oporność na antybiotyki 
Diagnostyka 
- hodowla na podłożach – agar z krwią, podłoże Mac Conkeya oraz podłoża selektywne (np. cetrymid) 
- mikroskopia  
Identyfikacja – morfologia kolonii, testy biochemiczne  ( dodatni test na oksydazę, tlenowy rozkład 
węglowodanów)  
 

Chorobotwórczość 
-  zakażenia układu oddechowego szczególnie u pacjentów z mukowiscydozą, immunosupresją 
 - zapalenie tchawicy 
 - zapalenie oskrzeli 
 - martwicze odoskrzelowe zapalenie płuc 
- pierwotne zakażenia skóry i tkanek miękkich 
 -zakażenia ran pooparzeniowych 
 - zapalenie mieszków włosowych 
 - zgorzelinowe zapalenie skóry 
- zakażenia układu moczowego – szczególnie u pacjentów z długotrwale utrzymywanym  cewnikiem 
moczowym 
- zakażenie ucha  
 - zakażenie ucha zewnętrznego ( ucho pływaka) -  szczególnie u osób korzystających z basenów i 
jacuzzi 
 -  złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego -  głownie u osób z cukrzycą i osób w wieku podeszłym 
- zakażenie oka 



 

  - pierwotne uszkodzenie rogówki (np. zarysowanie rogówki szkłem kontaktowym, zadrapanie 
spojówki oka), owrzodzenie rogówki 
- bakteriemia i zapalenie wsierdzia  
 

Leczenie 
- trudne- bakterie są oporne na liczne antybiotyki i osłabione mechanizmy obronne pacjentów z 
immunosupresją nie wspomagają działania antybiotyków 
- terapia skojarzona głównie antybiotyki o szerokim spektrum działania 
np.  aminoglikozyd +antybiotyk - lakamowy 
 

 
 

Bakterie spiralne z rodzaju: Treponema, Borrelia. 
 
Treponema 
Ruchliwe, spiralne bakterie  o ruchu korkociąga, słabo barwiące się metodą Grama. Nie rośnie w warunkach 
in vitro. 
 Kiła jest chorobą przenoszoną drogą płciową lub zakażeniem wrodzonym. Jest relatywnie bezbolesną, 
wolno rozwijającą się chorobą. 
Okres inkubacji to 10-90 dni, mimo, że krętki rozmnażają się natychmiast w organizmie.  Krętek przedostaje 
się przez wrota zakażenia i szybko namnaża w śródbłonku naczyń krwionośnych, a następnie dochodzi do 
rozsiewu bakterii drogami chłonnymi i drogą krwi – co prowadzi do choroby ogólnoustrojowej. Zmiany 
związane z zakażeniem  mogą dotyczyć każdego narządu. 
Kiła I - okresu rozwija się tydzień do miesiąca po zakażeniu i charakteryzuje się pojawieniem niebolesnego 
wrzodu twardego, najczęściej w okolicy narządów płciowych. 
Kiła II - okresu pojawia się 2-24 tygodni po okresie bezobjawowym i charakteryzuje się osutką kiłową, 
która trwa 2-6 tygodni i może następnie ustępować. 
Po tym okresie może rozwinąć się wieloletni okres latencji bez objawów klinicznych. 
Stadium III-rzędowe może dotyczyć każdego narządu i zakończyć się śmiercią, najczęściej z powodu zmian 
sercowo-naczyniowych lub neurologicznych. 
W Kile III-rzędowej pojawiają się charakterystyczne zmiany – kilaki.  
Kiła wrodzona charakteryzuje się deformacją płodu lub śmiercią płodu. 
Diagnostyka laboratoryjna: Obserwacja krętków w mikroskopie ciemnego pola lub PCR materiału 
pobranego z wrzodu twardego lub techniki immunologicznej VDRL, RPR, FTA, TPHA, TPPA, ELISA. 
 
Borrelia 
Ruchliwe, mikroaerofilne krętki, przenoszone przez stawonogi. 
Dwa gatunki – B. burgdorferii i B. recurentis odpowiedzialne są za choroby u ludzi. 
B. burgdorferii powoduje chorobę z Lyme, przenoszoną przez kleszcze. Infekcja przebiega w 3 stadiach: 
rumień wędrujący (erythrema migrant), stadium neurologiczno-kardiologiczne i stadium stawowe. 
W diagnostyce laboratoryjne stosuje się testy serologiczne, hodowlę oraz PCR. 
B. recurentis powoduje dur powrotny (endemiczny – przenoszony przez kleszcze, epidemiczny – 
przenoszony przez wesz odzieżową. 
Diagnostyka laboratoryjna bazuje na testach serologicznych lub mikroskopii mikroorganizmów w próbkach 
krwi pobieranych w fazie gorączkowej.  
Leczenie zakażeń wywołanych przez krętki Borrelia opiera się na antybiotykoterapii – brak szczepionki. 

 



 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  
 
Imię i Nazwisko…………………………………………………………...………..grupa……..…….…. 
 
1. Z otrzymanych preparatów probiotycznych wykonaj preparaty oraz zastosuj metodę Grama               

i oceń/porównaj występowanie pałeczek Lactobacillus. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Otrzymany  preparat ginekologiczny wybarw metodą Grama i oceń stopień czystości pochwy oraz 
uzasadnij. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Wyjaśnij jakie znaczenie ma występowanie drobnoustrojów probiotycznych w mikroflorze 

człowieka? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Napisz w jakim przypadku warto uwzględnić zastosowanie probiotyku? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Przypadek kliniczny 1.  
Dziewczyna  lat 19  przyjęta przez lekarza dentystę z powodu silnego narastającego bólu zębów po stronie prawej od 
2 dni.  Po zbadaniu dentysta stwierdził stan zapalny dziąseł i skierował pacjentkę do laboratorium mikrobiologicznego 
celem diagnostyki bakteriologicznej. 
1.  Napisz jaki materiał diagnostyczny powinien zostać pobrany  
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Zaproponuj diagnostykę mikrobiologiczną. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Otrzymane preparaty zabarw metodą Grama. Narysuj obraz mikroskopowy. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. Napisz jaki czynnik etiologiczny jest odpowiedzialny za zakażenie w opisanym przypadku. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Napisz  jakie choroby inwazyjne mogą wywoływać te drobnoustroje oraz jak można im zapobiegać.  
............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Przypadek kliniczny 2 
Pacjent lat 38 przyjęty do szpitala na oddział chirurgii szczękowo-twarzowej z powodu ropnia 
okołoimplantowego oraz wysokiej gorączki (39,5°C) i silnego bólu tego miejsca oraz głowy.  Wykonano 
badania radiologiczne, i mikrobiologiczne.  
1. Napisz jaki materiał biologiczny powinien zostać pobrany do  badań mikrobiologicznych.  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Napisz postępowanie diagnostyczne w kierunku badań mikrobiologicznych 
............................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Otrzymany preparat  wybarw metodą Grama i narysuj obraz mikroskopowy 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Oceń wzrost tych drobnoustrojów na podłożu i scharakteryzuj zapach. 
................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
5. Wykonaj test na oksydazę  
Otrzymany pasek testowy przyłóż do jednej kolonii bakteryjnej i oceń zmianę zabarwienia 
Test dodatni- kolor niebiesko-błękitny 
Test ujemny – kolor szary 
Wynik testu ………………………………………………………………………………….. 
  
6. Napisz jaki czynniki etiologiczny wywołał zakażenie w opisanym przypadku 
………………………………………………………………………………………………. 
7. Napisz jakie powikłania mogą wystąpić w przypadku tego rodzaju zakażenia  
……………………………………………………………………………………………… 
8. Zaproponuj leczenie 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia nr 4 



 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

 
Ćwicz. 3. 
Bakterie bezwzględnie beztlenowe ważne w stomatologii: Bacteroides fragilis, Clostridium tetani, 
Clostridium botulinum, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Porphyromonas, Tannarella, 
Priopionibacterium sp..  
 
 

 
Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące 

Clostridium sp. 
- Clostridium tetani – laseczka tężca 
- Clostridium perfringens – laseczka zgorzeli gazowej  
- Clostridium difficile  
- Clostridium botulinum 
 
- bezwzględnie baztlenowe 
- szeroko rozpowszechnione- gleba, woda, ścieki, naturalna flora przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt 
- bakterie przetrwalnikujące 
- wytwarzające toksyny 
 
 

Clostridium tetani 
- terminalne ułożenie spor – wygląd „pałeczek dobosza”  
Występowanie: 
- powszechne występowanie w środowisku (gleba) 
- mogą występować przejściowo w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt głownie przeżuwacze 
Transmisja: 
- rana/uraz 
- niskie utlenowanie tkanki 
 Czynniki wirulencji 
- tetanolizyna  
- tetanospasmina – ciepłochwiejna neurotoksyna – blokowanie inhibitorów neuroprzekaźnikowych GABA 
(kwas gamma-amminomasłowy glicyny) 
- porażenne spastyczne  
Postaci kliniczne: 
- tężec uogólniony 
  - szczękościsk 
  - uśmiech sardoniczny 
  - opistotonus 
  - porażenie spastyczne 



 

- tężec miejscowy 
  - ograniczony do mięśni w okolicy miejsca zranienia 
  - tężec głowy 
- tężec noworodków – najczęściej w wyniku zakażenia kikuta pępowiny 
Diagnostyka:  
- Materiał: wymaz z rany (mała liczba laseczek; posiewy dodatnie u ok. 30%) 
- Hodowla: Columbia agar, Thioglikolan  
- Metody barwienia: Gram, Moeller  
- Próby biologiczne: wykrywanie tetanospazminy 
- PCR 
Leczenie: 
-  chirurgiczne opracowanie rany, zranienia 
- podanie antytoksyny 
- podanie toksoidu tężcowego 
- antybiotykoterapia (metronidazol) 
- leki obniżające napięcie mięśniowe 
Profilaktyka:  
- szczepienie 3 dawkami toksoidu tężca i dawka przypominająca co 10 lat. 
 
 

Clostridium botulinum 
-  subterminalne położenie spor 
- toksyna jadu kiełbasianego  -ciepłowrażliwa – ogrzewanie pruktów spożywczych w twmp. 60-100  C 
niszczy ją w ciągu 10 minut 
Epidemiologia: 
- powszechnie izolowane z gleby i wody 
- występowanie w owocach morza 
Czynniki wirulencji: 
- 7 toksyn (A-G) najczęściej A, B, E 
Mechanizm działania: 

-  Aktywna forma toksyny botulinowej jest wchłaniana w  jelicie cienkim i rozprzestrzenia się do 
płytek nerwowo  mięśniowych przez układ krążenia. 

-  Zahamowanie uwalniania acetylocholiny  porażenie wiotkie  
Postaci kliniczne: 
- botulizm pokarmowy  
- botulizm niemowląt 
- botulizm przyranny 
- botulizm aerogenny 
Diagnostyka: 
- botulizm pokarmowy - wykrywanie toksyn w produktach spożywczych , w surowicy pacjenta, próbkach 
kału lub treści żołądka  



 

- botulizm niemowląt – potwierdzenie obecności toksyny w próbkach kału lub surowicy dziecka oraz 
hodowla laseczek z próbek kału 
- botulizm przyranny -  obecność toksyny w surowicy lub materiale z rany lub hodowla laseczek z rany 
Leczenie: 
- antytoksyna botulinowa  
- antybiotyki metronidazol lub penicylina tylko w szczególnych przypadkach 
 
 
Clostridium difficile  
Epidemiologia: 
- kolonizacja jelita  
- okresowa kolonizacja 3-5% zdrowych osób; u pacjentów hospitalizowanych 30%) 
- patogen szpitalny i pozaszpitalny 
- przetrwalniki tych  laseczek są wykrywane w szpitalach 
- antybiotykoterapia prowadzi do namnażania się w jelicie opornych laseczek C.difficile i rozwoju zakażenia 
Czynniki wirulencji 
- enterotoksyna (toksyna A) 
- cytotoksyna  (toksyna B) 
Postaci kliniczne: 
- biegunka poantybiotykowa 
- CDAD  
- megacolon toxica 
Diagnostyka: 
- testy wykrywające cytotoksynę lub enterotoksynę 
Leczenie: 
- odstawienie bezwzględne antybiotyku, które spowodowało rozwój zakażenia  wywołanego przez  
  C. difficile 
- metronidazol lub wankomycyna lub fidaksomycyna 
- nawodnienie 
- przeszczep kału 
 
 
Clostridium perfringens 
- powszechne występowanie w glebie, w wodzie zaniczyszczonej odchodami i przewodzie pokarmowym  
ludzi i zwierząt 
- najczęstsze zakażenia poprzez zanieczyszczenia ran lub urazów oraz zanieczyszczona żywność 
- podwójna strefa hemolizy 
 Czynniki wirulencji 
- Otoczka polisacharydowa (promuje tworzenie ropni) 
- 12 toksyn  

- toksyna alfa () – lecytynaza -  najważniejsza – liza erytrocytów, płytek krwi, leukocytów i 
komórek śródbłonka – zgorzel gazowa 



 

- toksyna beta () – porażenie jelit 
- toksyna  epsilon 
- toksyna jota 

Postaci kliniczne: 
- zapalenie tkanki łącznej 
- zapalenie powięzi ropiejące zapalenie mięśni 
- martwica mięśni i zgorzel gazowa (nekrotyzacja) 
- zatrucia pokarmowe 
- martwicze zapalenie jelit 
 
Leczenie: 
- leczenie musi być podjęte natychmiastowo w przypadku zakażeń ogólnoustrojowych i ran –  
   antybiotykoterapia (np. penicylina) + leczenie chirurgiczne (opracowanie chirurgiczne ran) 
- komory hiperbaryczne 
- zatrucia pokarmowe – leczenie objawowe 
 
 
 

Bakterie beztlenowe nieprzetrwalnikujące 
- Bacteroides fragilis 
- Propionibacterium acnes 
- Prevotella/Porhyromonas 
- Peptostreptococcus 
- Fusobacterium 
- Veilonella 
 

Gram ujemne bakterie beztlenowe: 
Bacteroides sp., Prevotella sp., Porhyromonas sp., Fusobacterium sp. 

 

Bacteroides fragilis  
- kolonizacja jelita grubego – przewaga flory jelitowej 
- pałeczka pleomorficzna  
- posiada polisacharydową otoczkę 
Transmisja: 
- endogenne zakażenie  - np. uraz, nowotwór, zabiegi chirurgiczne ; mieszane (z udziałem bakterii 
tlenowych), najczęściej ropne 
Czynniki wirulencji: 
- enterotoksyny -odpowiedzialne za biegunki – wytwarzanie toksycznej, ciepłowrażliwej metaloproteinazy 
cynkowej (toksyna BFT) 
- otoczka polisacharydowa (antyfagocytarna; promuje tworzenie ropni) 
-  fimbrie 
- zmodyfikowany LPS (słaba aktywność endotoksyczna) 



 

Postaci kliniczne: 
- zakażenia wewnątrzbrzuszne 
- ropnie płuc, ropniaki, ropnie mózgu 
- zapalenie otrzewnej 
- ropnie brzuszne 
- pourazowe zapalenia kości i tkanek miękkich  
- ostre zapalenia jelit 
- sepsa 
Diagnostyka: 
- Materiał: krew, wymaz z rany, ropa 
- mikroskopia 
- hodowla na Columbia agar , BBE (żółcią i eskuliną) 
- testy biochemiczne 
Leczenie: 
- Metronidazol, karbapenemy 
-  Klindamycyna lub Cefoksytyna (szczepy oporne) 
-  oporność na większość antybiotyków beta-laktamowych  
 

Fusobacterium 
- Gram chwiejna długa pałeczka o kropkowym zakończeniu 
- może bardzo wolno rosnące występować jako normalna flora fizjologiczna jamy ustnej, z ̇eńskich dróg 
rodnych i jelita 
Postaci kliniczne: 
- ropnie jamy brzusznej 
- zapalenie oskrzeli 
- zapalenie płuc 
- ropnie mózgu 
- osteoporoza  
- zapalenie migdałków znane jako angina Vincenta lub wrzodzieja ̨ce zapalenie jamy ustnej 

Prevotella/ Porphyromonas  
Występowanie:  
- flora fizjologiczna jamy ustnej  
- układ moczowo-płciowy (pigmentowane)  
- infekcje: jama ustna, układ oddechowy, układ moczowo-płciowy; trudne leczenie 
 
Peptostreptococcus  
- ziarenkowce Gram-dodatnie 
- zakażenia narza ̨du płciowego, jamy brzusznej, kości i stawów 
 
Propionibacterium acnes  
- laseczka nieprzetwanikuja ̨ca Gram dodatnia 
 Postaci kliniczne: trądzik pospolity, zakaz ̇enia po operacji katarakty.  



 

 
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 
IMIĘ I NAZWISKO…………………………………..……………….GRUPA………………….. 
 
PRZYPADEK KLINICZNY 1 
 
Pacjentka lat 34 zgłosiła się  do szpitala na SOR z powodu narastających objawów spastycznych w okolicy 
stawu łokciowego i barkowego od 3 dni. 7 dni temu pracowała w ogrodzie i podczas obcinania róż zraniła 
się w kciuk.  
1. Napisz jakie powinno być postępowanie lekarza 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Zaproponuj diagnostykę mikrobiologiczną 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Podaj czynnik etiologiczny 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. Napisz na czy polega profilaktyka i dokładnie ją opisz 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PRZYPADEK KLINICZNY 2 
Kilkanaście osób z obozu młodzieżowego przywieziono do szpitala w godzinach nocnych z powodu: 
narastających objawów bólowych brzucha, wzdęć, biegunki i nudności. Wiadomo, że na obiad podano 
klopsy z ziemniakami oraz pomidory z cebulą (okoliczna uprawa ekologiczna). 

1. Napisz jaki materiał biologiczny powinien zostać pobrany do badań mikrobiologicznych 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

2. Zaproponuj diagnostykę mikrobiologiczną 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonaj i narysuj preparat barwiony metodą Moellera 
Technika barwienia metodą Moellera:  
- fuksyna karbolowa (w ciągu 7 min wykonać 3x parowanie) 
- woda 
- alkohol 3 sekundy 
- woda 
- błękit metylenowy 4 min 
- woda 
- suszenie 
 
 



 

4. Napisz jaki czynnik etiologiczny wywołał to zatrucie pokarmowe 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Napisz postępowanie terapeutyczne oraz profilaktykę takich zakażeń 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
PRZYPADEK KLINICZNY 3 
72 - letni mężczyzna operowany z powodu kamicy nerki prawej. Po zabiegu podano profilaktycznie 
antybiotyki beta-laktamowe. Dwa dni później u pacjenta wystąpiła biegunka (5 x kał nieuformowany). 
Pacjentowi wprowadzono leki przeciwbiegunkowe, ale objawy nie ustępowały. 

1. Napisz jaki materiał do badań mikrobiologicznych powinien zostać pobrany 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Zaproponuj diagnostykę mikrobiologiczną 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Podaj czynnik etiologiczny zakażenia 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Zaproponuj leczenie 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Podaj profilaktykę tego rodzaju zakażeń. 

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zajęcia nr 5 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

Ćwicz. 4. Bakterie atypowe z rodzajów: Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma.  
Ćwicz. 5. Grzyby istotne w stomatologii.  
 

Bakterie atypowe: Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma,  

 

Chlamydia 
- najważniejsze gatunki: C.trachomatis, C.pneumoniae, C.psittaci 
- bezwględne pasożyty wewnątrzkomórkowe, wykorzystujące ATP gospodarza; 
- unikatowy cykl rozwojowy z metabolicznie nieaktywnymi zakaźnymi postaciami (ciałka podstawowe; 

EB) oraz matabolicznie aktywnymi postaciami niezakaźnymi (ciałka siateczkowate; RB)  
- ściana komórkowa tych bakterii zawiera lipopolisacharyd (LPS) 
- główne białko błony zewnętrznej (MOMP) – odmienna struktura dla poszczególnych gatunków; np. 

C.trachomatis (18 wariantów serologicznych), C.pneumoniae (tylko 1 serowar) 
- drugim wysoce konserwatywnym białkiem błony zewnętrznej jest OMP2 (białko bogate w cysteinę), 

występujące w całej rodzinie Chlamydiaceae; 
 
C.trachomatis 
- patogen człowieka, wnika do organizmu gospodarza przez niewielkie uszkodzenia lub owrzodzenia błon 
śluzowych; 
- receptory dla EB na nieurzęsionych nabłonkach (kolumnowym, sześciennym i przejściowym) 
- wyróżnione zostały biowary oraz serowary na podstawie różnic antygenowych w obrębie MOMP  
- spektrum postaci klinicznych: 
 - A-C – jaglica (wg. WHO to wiodąca przyczyna ślepoty); tereny endemiczne: Afryka Płn., 

Środkowy Wschód, Płd. Azja i Ameryka Płd.; 
 - D-K – zakażenia układu moczowo-płciowego 
 - L1-L3 – ziarnica weneryczna pachwin (LGV-lymphogranuloma venerum) 
- postępujące uszkodzenie tkanek (m.in. utrata wzroku, bliznowacenie, bezpłodność) jest skutkiem silnej 
odpowiedzi zapalnej organizmu; 
- zakażenia C.trachomatis prowadzą do m.in.: jaglicy, wtrętowego zapalenia spojówek, przewlekłego 
zapalenia rogówki i spojówki, zakażenia dróg moczowo-płciowych, odbytu, zapalenia płuc, LGV;  
- zakażenia układu moczowo-płciowego:  

- u kobiet - przebiega najczęściej bezobjawowo; obraz kliniczny: zapalenie gruczołów Bartholiniego, 
zapalenie szyjki macicy, zapalenie macicy, zapalenie torebki wątroby, jajowodu lub zapalenie cewki 
moczowej; 

- u mężczyzn – nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (NGU), zespół Reitera (zapalenie cewki 
moczowej, zapalenie spojówek, odczynowe zapalenie stawów) 

Diagnostyka laboratoryjna: 
- materiał biologiczny -  wyskrobiny komórkowe np. z cewki moczowej, szyjki macicy, odbytnicy, 
spojówek; 
- zastosowanie wielu technik: hodowla (hodowle komórkowe; niższa czułość niż badania molekularne), 
serologiczne (ograniczona wartość), bezpośrednie wykrywanie antygenu w material klinicznym 



 

(immunoenzymatyczna lub immunofluorescencja bezpośrednia), metody biologii molekularnej (np. 
NAATs); 

Leczenie:  
doksycyklina, makrolidy (erytromycyna, azytromycyna) 
 
C.pneumoniae 
- patogen człowieka, przenoszony w wydzielinie z dróg oddechowych; 
- jeden biowar TWAR 
- postacie zakażeń: zakażenia układu oddechowego (od bezobjawowych, poprzez łagodne do ostrych postaci 
m.in.: zapalenie zatok, oskrzeli, atypowe zapalenie płuc), miażdżyca naczyń; 
- diagnostyka laboratoryjna: zastosowanie wielu technik: hodowla (hodowle komórkowe; niższa czułość niż 
badania molekularne), serodiagnostyka (mikroimmunofluorescencja), metody biologii molekularnej 
(techniki amplifikujące kwasy nukleinowe); 
- leczenie: makrolidy (azytromycyna, erytromycyna, klarytromycyna), doksycyklina, lewofloksacyna; 
 
C.psittaci 
- naturalny rezerwuar - ptaki  
- wywołuje u ludzi ornitozę (chorobę odzwierzęcą) tzw. papuzicę (inzacej: psitacjoza, gorączka papuzia) 
- bakteria obecna jest we krwi, tkankach, wydalinach i innych materiałach zakażonych zwierząt 
- zakażenie człowieka na drodze inhalacji wysuszonych odchodów lub wydzielin z ukadu oddechowego 
ptaków 
- grupę ryzyka stanowią grupy zawodowe np. weterynarze, pracownicy sklepów zoologicznych 
- postacie zakażeń: zakażenia układu oddechowego (m.in. zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli), układu 
nerwowego (np. zapalenie mózgu), zakażenia ogólnoustrojowe (m.in. zapalenie serca), zapalenie rogówki, 
spojówek;  
- diagnostyka laboratoryjna: badania serologiczne, mikroimmunofluorescencja, hodowle komórkowe 
(rzadko); 
- leczenie: doksycyklina, makrolidy 
- profilaktyka: kontrola zakażeń wśród zwierząt   
 
 
Mycoplasma i Ureaplasma: 
- najmniejsze wolnożyjące bakterie 
- zakażenia u ludzi najczęściej wywołują: M.pneumoniae, M.hominis, M.genitalium, U.urealyticum 
- nie mają ściany komórkowej (naturalna oporność na penicyliny, cefalosporyny, wankomycynę i na inne 

antybiotyki zaburzające syntezę ściany komórkowej) 
- w błonie cytoplazmatycznej posiadają sterole 
- kształty pleomorficzne – od kokoidalnych po pałeczkowate  
- to bakterie względnie beztlenowe (wyjątek: M.pneumoniae ścisły tlenowiec) 
- do wzrostu wymagają źródła sterol 
 
M.pneumoniae: 
- zewnątrzkomórkowy, ścisły patogen człowieka 
- wiąże się do receptorów (m.in. glikoproteiny sjalowe) komórek nabłonka dróg oddechowych  z udziałem 

białek adhezyjnych, w skład których wchodzi adhezyna P1, co prowadzi do destrukcji urzęsionych 
komórek nabłonka; 



 

- wywołuje zakażenia układu oddechowego przez cały rok, bez sezonowego wzrostu liczby zachorowań; 
najczęściej zachorowania dotyczą dzieci i młodzieży (5-15 lat), chociaż wszystkie grupy wiekowe są 
jednakowo wrażliwe na zakażenie; 

- transmisja: drogą kropelkową 
- postacie zakażeń: zapalenie tchawicy, oskrzeli, atypowe zapalenie płuc, ostre zapalenie gardła;  
- wtórne powikłania obejmują m.in. zaburzenia neurologiczne, zapalenie osierdzia, niedokrwistość 

hemolityczną, zapalenie stawów;  
Diagnostyka laboratoryjna:  
hodowla (długotrwała, o niskiej czułości), diagnostyka molekularna (m.in. PCR), badania serologiczne 

(m.in. odczyn wiązania dopełniacza, testy immunoenzymatyczne wykrywające przeciwciała) 
Leczenie:  
erytromycyna, tetracykliny (zwłaszcza doksycyklina), fluorochinolony (dwie ostatnie grupy leków tylko u 

dorosłych) 
 
Mycoplasma (M.hominis, M.genitalium), Ureaplasma (U.urealyticum): 
- kolonizacja dróg moczowo-płciowych 
- transmisja drogą płciową 
- postacie kliniczne: nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (NGU), zakażenia narządów miednicy 

mniejszej, odmiedniczkowe zapalenie nerek, poronienia, przedwczesne porody, gorączka połogowa 
(głównie M.hominis) 

- diagnostyka laboratoryjna: hodowla (M.hominis metabolizuje argininę, U.urealyticum do wzrostu wymaga 
mocznika), techniki biologii molekularnej (np. PCR) 

- leczenie: m.in tetracykliny, makrolidy (M.hominis oporny jest naturalnie na erytromycynę); 
 

 

Grzyby istotne w praktyce lekarza dentysty (Candida, Cryptococcus, Aspergillus, 
Penicillium, Mucor, Fusarium, Epidermophyton, Microsporum, Trichophyton)  
 

Stan ogólny gospodarza (człowieka) ma zasadnicze znaczenie w przypadku patogenności grzybów 
oportunistycznych. Człowiek zdrowy, bez niedoborów immunologicznych, pomimo stałej ekspozycji na 
formy chorobotwórcze różnych grzybów: flora endogenna (komensalna) lub egzogenna (środowisko), 
posiada skuteczną odporność wrodzoną na zakażenia grzybicze. Drobnoustroje takie jak: Candida spp., 
Cryptococcus spp., Aspergillus spp., mogą wywoływać zakażenia m.in. wskutek przerwania barier 
ochronnych skóry i błon śluzowych lub upośledzenia reaktywności immunologicznej gospodarza.  

 

PODSTAWY DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ GRZYBIC 
Szybkie rozpoznanie inwazyjnej grzybicy wymaga ostrożności i oceny czynników ryzyka. Ocena 

kliniczna pacjenta dokonywana jest na podstawie wywiadu oraz badania przedmiotowego, z 
uwzględnieniem informacji o zakażeniu grzybiczym pacjenta oraz identyfikacji czynnika etiologicznego do 
zastosowania celowanego leczenia. Rozpoznanie infekcji grzybiczej oparte jest o badania: 
mikrobiologiczne, immunologiczne i histopatologiczne, uzupełniane metodami biologii molekularnej oraz 
metodami biochemicznymi.  
Materiał diagnostyczny 
Materiał diagnostyczny:  

- pobierany w warunkach aseptycznych, po właściwym oczyszczeniu i odkażeniu miejsca pobrania;  



 

- zróżnicowany w zależności od informacji klinicznych m.in. krew, zwykle jałowe płyny ustrojowe, 
zmiany skórne (biopsja, a pobrany materiał wysłany zarówno do badań histopatologicznych, jak i 
hodowli), zakażenia błon śluzowych jamy ustnej lub pochwy (przede wszystkim ocena kliniczna i 
bezpośrednie badania mikroskopowe wydzielin i zeskrobin śluzówki);  

Transport próbek do laboratorium: niezwłoczny, w jałowym szczelnym pojemniku (przez krótki okres czasu 
materiał do hodowli można przechowywać w 4ºC, bez utraty żywotności mikroorganizmu). Informacje 
kliniczne (wywiad) mają istotne znaczenie podczas doboru procedur diagnostycznych dla danego materiału, 
w interpretacji wyników hodowli oraz innych testów laboratoryjnych.  

 

Barwienia i bezpośrednie badanie mikroskopowe: 
- Bezpośrednie badanie mikroskopowe fragmentów tkanki i innych próbek klinicznych np. 

mikroskopowe wykrycie drożdżaków i struktur grzybni w tkance.  
- Najczęściej stosowane techniki barwienia w klinicznej mikologii laboratoryjnej: techniki 

immunofluorescencyjne z zastosowaniem kalkofluoru (fluorescencja grzybów), barwienie rozmazów 
i preparatów bezpośrednich metodą Grama (np. wykrywanie drożdżaków Candida spp., 
Cryptococcus spp.), metodą Giemzy, barwienie metodą GMS (Gomori methenamine silver), 
zastosowanie fluorescencyjnych przeciwciał monoklonalnych, PAS (z odczynnikiem Shiff’a);  

- Badanie histologiczne utrwalonej tkanki dostarcza informacji w zakresie inwazji tkanki przez 
grzyby.  

Hodowla 
Stosowane są przynajmniej dwa rodzaje podłóż: wybiórcze i nieselektywne. Podłoże nieselektywne - dla 
szybko rosnących drożdżaków i pleśni oraz wolniej rosnących wybrednych grzybów. Rekomendowane są 
podłoża wzbogacone np. agar z wyciągiem mózgowo-sercowym (BHI) lub agar SABHI (Sabouraud 
dextrose i BHI). W celu zahamowania szybciej rosnących grzybów i pleśni, zanieczyszczających próbkę, do 
podłoża często dodawany jest cykloheximid (hamuje wzrost np. Candida, Aspergillus). Próbki 
zanieczyszczone przez bakterie powinny być wysiewane na podłoża wybiórcze np. SABHI, BHI z 
dodatkiem antybiotyków (np. penicylina i streptomycyna). Optymalna temperatura wzrostu: 25°C - 30°C. 
Inkubacja grzybów przeważnie trwa 2 tygodnie, większość hodowli krwi jest dodatnia w ciągu 5 - 7 dni.  
Identyfikacja cech grzybów 

- Morfologia kolonii grzybów: drożdżaki tworzą ciastowate, matowe kolonie, a  pleśnie – kolonie 
duże i nitkowate.  

- Badanie mikroskopowe: informacje na temat struktur grzyba istotne w identyfikacji jego rodzaju i 
gatunku (do identyfikacji drożdżaków - dodatkowo badania biochemiczne i fizjologiczne patogenu, 
wzbogacone badaniem immunologicznym i molekularnym; w przypadku pleśni istotne są cechy 
takie jak: kształt, sposób tworzenia i układ konidiów lub przetrwalników, rozmiar i wygląd grzybni 
oraz zastosowanie testów biologii molekularnej); 

 

Detekcja inwazyjnych zakażeń grzybiczych: 
- metody diagnostyki serologicznej inwazyjnych zakażeń grzybiczych - określenie w surowicy miana 

przeciwciał (Ab) i/lub antygenów (Ag); seryjne oznaczenia miana Ab/Ag (kontrola rozwoju choroby, 
informacja o skuteczności terapii); wykrywanie antygenów ścian komórkowych i cytoplazmy 
komórek grzybów oraz ich metabolitów w surowicy lub innych płynach ustrojowych (np. antygeny 
polisacharydowe Cryptococcus neoformans; immunodiagnostyka galaktomannanu Aspergillus, 
mannanu Candida);  

- wykrywanie metabolitów grzybów (np. oznaczanie D-arabinnitolu w surowicy - wykładnik 
kandydozy rozsianej drogą krwi, podwyższony poziom D-mannitolu w popłuczynach oskrzelowo-
pęcherzykowych - w diagnostyce aspergilozy płucnej) 

- zastosowanie metod biologii molekularnej np. PCR w bezpośredniej detekcji kwasów nukleinowych 
grzyba w materiale klinicznym  



 

Testy lekowrażliwości  
Prowadzone w warunkach in vitro:  

- ocena względnej aktywności dwóch lub więcej leków przeciwgrzybiczych 
- korelują z aktywnością leków przeciwgrzybiczych in vivo i prognozują podobny wynik terapii 
- monitorowanie rozwoju oporności wśród powszechnie wrażliwych populacji organizmów  
- prognozują potencjał terapeutyczny nowo opracowywanych leków 

 

 
Candida spp. 

Powszechnie występujące patogeny oporunistyczne. Kolonizują błonę śluzową przewodu pokarmowego. 
Mogą przedostać się do krwi (z przewodu pokarmowego lub drogą zanieczyszczonych cewników 
naczyniowych), “atakować” tkanki głębokie organów docelowych: wątroba, śledziona, nerki, serce i mózg. 
W patogenności Candida spp. uwzględnia się:  
- zdolność przylegania do tkanek (ważna we wczesnych etapach zakażenia, związek ze stopniem 

zjadliwości),  
- zdolność do dimorfizmu strzępkowo-drożdżakowego,  
- hydrofobowość powierzchni komórki,  
- sekrecję proteinaz (naruszenie barier tkankowych) 
- przełączanie fenotypowe.  
Z materiałów klinicznych najczęściej izolowany jest gatunek Candida albicans (głównie izolaty z błony 
śluzowej oraz z zakażeń układu krwionośnego (BSI)). W BSI wywoływanych przez Candida dominują 
cztery gatunki: C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis i C. tropicalis. 
 
Morfologia:   
- owalne drożdżopodobne formy (pączki lub blastospory);  
- C. albicans tworzy „germ tubes” oraz grubościenne chlamydospory;  
- w wycinkach histologicznych, wszystkie Candida spp. słabo barwią się H&E, a dobrze m.in. PAS, GMS;  
- w hodowli, większość Candida spp. tworzy gładkie, białe, kremowe, kopulaste kolonie;  
- C. albicans i inne gatunki mogą również podlegać tzw.  „przełączaniu fenotypowemu”.  
 
Epidemiologia:  
- Głównym miejscem kolonizacji jest przewód pokarmowy (od jamy ustnej do odbytu; mogą być 

komensalami w pochwie, cewce moczowej, na skórze, pod paznokciami rąk i nóg).  
- Nosicielstwo w jamie ustnej wzrasta znacząco m.in. u pacjentów hospitalizowanych, osób zakażonych 

HIV, z protezami dentystycznymi i diabetyków, pacjentów poddawanych chemioterapii 
przeciwnowotworowej, osób otrzymujących antybiotyki i dzieci.  

- W większości przypadków kandydoza występuje w postaci zakażeń endogennych (komensalna flora 
gospodarza), a źródłem zakażenia jest człowiek. Zakażenia egzogenne np. stosowanie zanieczyszczonych 
roztworów irygacyjnych, pozajelitowych płynów odżywczych, transduktorów ciśnienia naczyniowego, 
zastawek sercowych i rogówek, od pracowników służby zdrowia.  

- Wśród zakażeń Candida spp. przeważa C.albicans (np. infekcje narządów płciowych, skóry, jamy 
ustnej). W przypadku BSI oraz innych form inwazyjnej kandydozy C. albicans i C. parapsilosis 
dominują u noworodków i dzieci, a wśród ludzi starszych widoczny wzrost zakażeń C. glabrata.  

- U wszystkich pacjentów ze szpitalnymi (nabytymi w szpitalu) BSI, kandydemia uważana jest za 
niezależny czynnik prognostyczny śmierci w szpitalu.  

 
 



 

Objawy kliniczne - chorobotwórczość:  
Zakres infekcji: od powierzchniowych śluzówkowych lub skórnych kandydoz do zakażeń rozsianych drogą 
krwi (włączając narządy docelowe: wątroba, śledziona, nerka, serce i mózg): 
- zakażenia błony śluzowej tzw. „pleśniawki” mogą być ograniczone do części ustnej gardła i rozciągać się 

do przełyku oraz na cały układ pokarmowy; u kobiet - błona śluzowa pochwy;  
- typ rzekomobłoniasty - odsłania otwartą krwawiącą powierzchnię;  
- typ rumieniowaty – powierzchnie płaskie, czerwone, bolesne;  
- leukoplakia drożdżakowa – nieusuwalne, białe zgrubienia nabłonka  
- zapalenie kącików ust (cheilitis) – bolesne pęknięcia w kątach ust; 
- miejscowe zakażenia skóry, swędząca wysypka, z rumieniowatymi pęcherzykowo-krostkowatymi 

zmianami (zakryta i wilgotna powierzchnia skóry np. pachwiny, pachy, przestrzenie między palcami nóg, 
zagięcia pod piersiami);  

- grzybica paznokci i zanokcica - w miejscach o zróżnicowanej mikroflorze, najczęściej: C. albicans, C. 
parapsilosis i C. guillermondii;  

- zmiany skórne również mogą się pojawiać podczas rozsiewu drogą krwi;  
- przewlekła śluzówkowo-skórna kandydoza – rzadko;  
- Candida spp. w układzie moczowym - od bezobjawowej kolonizacji pęcherza moczowego, zapalenia 

układu moczowego i/ lub zapalenia pęcherza moczowego do m.in. nerkowych ropni;  
- zapalenie otrzewnej (m.in. przewlekła dializa, zabiegi na układzie pokarmowym, perforacja jelita).  
- kandydoza krwiotwórcza - rozsiew do tkanek głębokich (m.in. jama brzuszna, serce, oczy, kości, stawy, 

mózg);  
 
Diagnostyka laboratoryjna 
- materiał diagnostyczny - zeskrobiny ze zmian śluzówkowych i skórnych (np. analiza bezpośrednia po 

zastosowaniu 10% do 20% KOH, zawierajacego kalkofluor); krew, tkanki, normalnie jałowe płyny 
ustrojowe; 

- pączkujące drożdżaki oraz pseudogrzybnie - łatwo wykrywane w badaniu mikroskopem 
fluorescencyjnym;  

- w miarę możliwości zmiany skórne poddawane biopsji, a fragmenty histologiczne barwione np. GMS; 
- izolacja i identyfikacja organizmu (hodowla) na standardowym podłożu mikologicznym; selektywne 

podłoża/testy chromogenne np. CHROMagar (wykrywanie i identyfikacja różnych gatunków Candida 
spp. np. C. albicans (zielone kolonie), C. tropicalis (niebieskie kolonie)) oraz komercyjnie panele 
asymilacji cukrów); zastosowanie testu germ-tube (C. albicans); 

 
Leczenie i profilaktyka: 
- Zakażenia błon śluzowych i skóry - leczenie miejscowe (azolowe leki przeciwgrzybicze) lub doustna 

terapia ogólnoustrojowa z zastosowaniem flukonazolu i itrakonazolu.  
- Kolonizacja pęcherza moczowego lub zapalenie pęcherza moczowego - amfoterycyna B lub flukonazol 

(ważne jest usunięcie cewnika);  
- Zakażenia głębokie - terapia ogólna w zależności od rodzaju infekcji, gatunku oraz ogólnego stanu 

pacjenta np. doustny flukonazol (w leczeniu zapalenia otrzewnej i w długotrwałych terapiach chorób 
inwazyjnych) po wstępnym dożylnym przebiegu leczenia; u pacjentów z zakażeniem C. krusei albo 
opornym na flukonazol C. glabrata - leczenie amfoterycyną B (albo echinokandynami (anidalafungina, 
kaspofungina lub mikafungina). W każdym przypadku jeśli jest to możliwe należy zadbać o likwidację 
“siedliska” zakażenia (usunięcie lub zmiana cewników dożylnych, potencjalnie zainfekowanych 
wszczepianych materiałów) oraz przywrócenie odporności pacjenta. 



 

W profilaktyce należy: unikać leków o szerokim spektrum działania, zachować ostrożność w stosowaniu 
cewników oraz rygorystycznie przestrzegać środków ostrożności kontroli zakażeń.  
 

 

Cryptococcus spp. 

Otoczkowe drożdżaki, wywołujące zakażenia u ludzi na całym świecie. Drobnoustrój może zakażać 
pozornie zdrowego gospodarza, wywołuje choroby znacznie częściej i o cięższym przebiegu u osób z 
upośledzoną odpornością. Jest szeroko rozpowszechniony na świecie, to wszechobecny saprofit gleby, 
zwłaszcza z  odchodami gołębi. Istnieją cztery główne serotypy (A, B, C i D) oraz trzy odmiany 
Cryptococcus neoformans: Cryptococcus neoformans var. grubii (serotyp A), Cryptococcus neoformans var. 
neoformans (serotyp D) i Cryptococcus neoformans var. gattii (serotyp B i C).  
Do mechanizmów pełniących funkcję ochronną przed zakażeniem C. neoformans należą: makrofagi 
pęcherzyków płucnych, komórki fagocytarne reakcji zapalnej, odpowiedź limfocytów T i B. Rozwój 
kryptokokozy zależy od zdolności komórkowych mechanizmów obronnych gospodarza oraz liczby i 
zjadliwości wdychanych komórek drobnoustroju. 
Do głównych czynników C. neoformans, pozwalających unikać mechanizmy obronne gospodarza i 
prowadzić do rozwoju zakażenia należą: wzrost w temperaturze 37ºC, produkcja grubych 
polisacharydowych otoczek (ochrona przed fagocytozą,  cytokinami I reakcją odpornościową gospodarza), 
synteza melaniny (wzmacnia integralność ściany komórkowej, chroni przed fagocytozą) oraz występowanie 
w postaci fenotypu MATalfa (funkcje podczas tworzenia otoczki i melaniny).  
Morfologia: 
- Mikroskopowo C. neoformans - kulisty do owalnego, otoczkowy, drożdżopodobny mikroorganizm;  
- W tkance i w barwieniu tuszem indyjskim, komórki są zróżnicowane w wielkości, kuliste, owalne lub 

eliptyczne, otoczone optycznie jasną, gładko zarysowaną strefą lub „halo” (zewnątrzkomórkowa otoczka 
polisacharydowa), wykrywana barwieniem mucynowym np. mucykarmin Mayera; 

- drobnoustrój słabo barwi się metodą H&E, ale łatwo wykrywany jest np. w barwieniu PAS i GMS; 
ściana komórkowa C. neoformans zawiera melaninę, którą można wykazać w barwieniu Fontana-
Masson. 

Epidemiologia 
- Kryptokokoza zazwyczaj nabywana jest drogą wziewną (wdychanie aerozoli z komórkami C. 

neoformans). Rozsiew z płuc zwykle do CUN. Skórna kryptokokoza występuje rzadko jako następstwo 
przezskórnej inokulacji.  

- najczęstsza przyczyna grzybiczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych z tendencją do występowania 
u pacjentów z upośledzoną odpornością komórkową; 

- C. neoformans var. neoformans i var. grubii są szeroko rozpowszechnione (gleba zanieczyszczona 
odchodami ptasimi), C. neoformans var. gattii zazwyczaj w klimacie tropikalnym i subtropikalnym; 
wszystkie trzy odmiany wywołują podobne zespoły chorobowe; 

- C. neoformans var. neoformans (i var. grubii) stanowi najczęstszy patogen oportunistyczny u pacjentów z 
AIDS; 

Objawy kliniczne - chorobotwórczość: 
- kryptokokoza w postaci płucnej; 
- częściej jako zakażenie CSN (postać mózgowo-oponowa), na skutek rozsiewu drogą krwi i limfy z 

pierwotnie płucnego siedliska;  
- rzadziej: rozsiane zakażenie obejmujące postać skórną, śluzówkowo-skórną, kostną i trzewną; 
 
 



 

Diagnostyka laboratoryjna 
- Rozpoznania zakażenia na podstawie hodowli: krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego lub innego materiału 

klinicznego;  
- W badaniu mikroskopowym płynu mózgowo-rdzeniowego - charakterystyczne otoczkowe pączkujące 

komórki; barwienie np. metodą Grama, tuszem indyjskim;  
- Hodowla materiału klinicznego na rutynowych podłożach mikologicznych; w ciągu 3 - 5 dni śluzowate 

kolonie;  
- są ureazo-dodatnie  
- Identyfikacja gatunku: test asymilacji węglowodanów, hodowla na agarze niger seed (kolonie C. 

neoformans - brązowe do czarnych), test na aktywność fenolooksydazy (dodatni); 
- rozpoznanie kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, najczęściej na podstawie 

bezpośredniego wykrycia otoczkowego antygenu polisacharydowego (w surowicy lub płynie mózgowo-
rdzeniowym) z zastosowaniem testów aglutynacji lateksowej lub testów immunoenzymatycznych; 

Leczenie  
- Nieleczone kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (i inne rozsiane formy kryptokokozy) - 

powszechnie śmiertelne.  
- Leczenie na podstawie rozpoznania klinicznego i mikologicznego. Wymagane jest mikologiczne 

monitorowanie terapii. 
- Rekomendowana terapia: amfoterycyna B z flucytozyną (terapia wprowadzająca), a dalej 

kilkutygodniowa terapia wzmacniająca: flukonazol lub itrakonazol. 
- Pacjenci z AIDS - zwykle terapia flukonazolem lub itrakonazolem przez całe życie.  
 

 
Aspergillus spp. 
Aspergiloza należy do zakażeń inwazyjnych. Aspergillus spp. to powszechnie występujące w przyrodzie 
saprofity m.in.: gleba, rośliny doniczkowe, gnijąca roślinność, tereny budowy. Kontakt z gatunkami 
Aspergillus spp. w środowisku może prowadzić do reakcji alergicznych u nadwrażliwych gospodarzy lub 
destrukcyjnych, inwazyjnych, płucnych i rozsianych chorób u pacjentów z wysoce upośledzoną 
odpornością. Większość zakażeń wywoływanych jest przez A. fumigatus, A. flavus, A. niger i A. terreus. W 
przypadku aspergilozy pierwotną drogę zakażenia stanowi wdychanie aerozolu z konidiami grzybów 
(osiadają w płucach, nosogardzieli, zatokach). Po wtargnięciu do tkanki płucnej i układu naczyniowego 
strzępki Aspergillus spp. mogą prowadzić do zakrzepicy, martwicy lokalnych tkanek oraz rozsiewu w 
układzie krwionośnym.  
Rolę w chorobotwórczości Aspergillus spp. odgrywają wydzielane produkty przemiany materii jak: 
gliotoksyny, enzymy (elastaza, fosfolipaza, proteazy, katalaza). 
Inwazyjna aspergiloza jest najczęściej związana z neutropenią i z osłabioną funkcją fagocytów, a ryzyko 
wystąpienia aspergilozy wzrasta u osób przyjmujących wysokie dawki kortykosteroidów.  
 
Morfologia:  
- Aspergillus spp. wzrasta w hodowli w postaci hialinowych pleśni; kolonie Aspergillus, w zależności od 

gatunku i warunków wzrostu, mogą być m.in. czarne, brązowe, zielone, żółte, białe; tworzą rozgałęzione, 
podzielone grzybnie z głowami konidialnymi złożonymi z konidioforów z końcowym pęcherzykiem, na 
którym znajduje się jedna lub dwie warstwy fialidów lub sterigmata, zbudowanych z kulistych konidiów, 
z których rozwija się postać mycelialna; cecha istotna w identyfikacji poszczególnych gatunków 
Aspergillus spp.;  

- Ostateczna identyfikacja w oparciu o badania mikroskopowe grzybni i struktur głowy konidialnej.  
- Aspergillus spp. w tkance dobrze barwi się w barwieniach m.in. PAS, GMS;  



 

Epidemiologia 
- Aspergillus spp. występują powszechnie na całym świecie;  
- konidia są wszechobecne w powietrzu, glebie i rozkładającej się materii;  
- w środowisku szpitalnym może występować w powietrzu, słuchawkach prysznicowych, szpitalnych 

zbiornikach wodnych i roślinach doniczkowych;  
- układ oddechowy stanowi najczęstsze i najważniejsze wrota zakażenia;   
Objawy kliniczne - chorobotwórczość 
- Objawy alergiczne aspergilozy w zależności od stopnia nadwrażliwości w odpowiedzi na antygeny 

Aspergillus: 
- W postaci oskrzelowo-płucnej: astma, nacieki płucne, obwodowa eozynofilia, podwyższony poziom 

surowiczych IgE oraz nadwrażliwość na antygeny Aspergillus (testy skórne).  
- Alergiczne zapalenie zatok: nadwrażliwość na antygeny Aspergillus, objawy ze strony górnych dróg 

oddechowych (m.in. niedrożność nosa, ból głowy, ból twarzowy).  
- skutkiem kolonizacji zatok przynosowych i dolnych dróg oddechowych przez Aspergillus spp. może być 
czopująca oskrzelowa aspergiloza (towarzysząca zwykle podstawowej chorobie płuc) oraz grzybniak 
kropidlakowy (w zatokach przynosowych albo utworzonych wcześniej jamach płucnych); 
- inwazyjna aspergiloza - od chorób powierzchniowo inwazyjnych na tle łagodnej immunosupresji (np. 
niskie dawki steroidów w leczeniu, choroba kolagenowa naczyń, cukrzyca), do destrukcyjnych, miejscowo 
inwazyjnych płucnych lub rozsianych aspergiloz; ograniczone postacie inwazji: martwicza 
rzekomobłoniasta oskrzelowa aspergiloza i przewlekła martwicza płucna aspergiloza;  
- Inwazyjna płucna aspergiloza (IPA) oraz rozsiana aspergiloza - choroby wyniszczające (np. pacjenci z 
poważną neutropenią); śmiertelność, pomimo określonego leczenia przeciwgrzybiczego, zazwyczaj > 70%.  
- Rozsiew krwiopochodny zakażenia do miejsc pozapłucnych najczęściej do: mózgu, serca, nerek, przewodu 
pokarmowego, wątroby i śledziony.  
Diagnostyka laboratoryjna 

- miejsca jałowe, połączone z dodatnią histopatologią (łańcuchowata, podzielona, dychotomicznie 
rozgałęziona grzybnia) powinny być zawsze uważane za znaczące, a izolacja z normalnie 
zanieczyszczonych (np. oddechowych) miejsc wymaga bliższej analizy. 

- Zwykle hodowla na rutynowych podłożach mikologicznych (bez cykloheksimidu).  
- Identyfikacja gatunku na podstawie cech hodowlanych i mikroskopowych w porównaniu ze 

wzrostem na podłożu ziemniaczano-dekstrozowym; niezbędna w identyfikacji morfologia 
mikroskopowa (konidiofory, pęcherzyki, metule, fialidy i konidia) najlepiej w preparatach z 
hodowli;  

- Aspergiloza inwazyjna m.in. przez A. fumigatus rzadko jest udokumentowana dodatnią hodowlą 
krwi. A. terreus w znacznym stopniu wykazuje zdolność do wywoływania prawdziwej aspergilemii, 
jest zdolny do sporulacji, podczas której drożdżopodobne spory lub aleuriokonidia, powstają w 
tkance i istnieje większe prawdopodobieństwo ich wykrycia w hodowli krwi, rozpoznanie 
aleuriokonidiów w badaniu mikroskopowym tkanki, aspiratu cienkoigłowego lub próbek z 
bronchoskopii może ułatwić identyfikację; 

- testy immunologiczne dla antygenu galaktomannanowego Aspergillus w surowicy 
Leczenie i zapobieganie 

- zapobieganie aspergilozie u pacjentów grup wysokiego ryzyka (np. z neutropenią) poprzez 
stosowanie w pomieszczeniach filtrów; 

- w terapii amfoterycyna B lub jedna z jej lipidowych formuł; 
- A. terreus uważany jest za gatunek oporny na amfoterycynę B i w terapii stosuje się worikonazol;  
- ważne w leczeniu aspergilozy - odbudowanie mechanizmów obronnych gospodarza 
- chirurgiczne usunięcie zajętych obszarów (gdy jest taka możliwość) 



 

Fusarium 
Gatunki Fusarium wywołują zakażenia rozsiane u pacjentów z upośledzoną odpornością oraz grzybicze 
zapalenia rogówki (m.in. u osób stosujacych szkła kontaktowe). Z materiałów klinicznych najczęściej 
izolowane są: Fusarium moniliforme, F. solani i F. oxysporum.  
Chorobotwórczość: 

- fusarioza rozsiana - wielokrotne plamicowe guzki skórne z martwicą centralną; biopsja guzków 
ujawnia zwykle rozgałęzioną, hialinową, podzieloną grzybnię, atakujacą skórne naczynia 
krwionośne; 

Diagnostyka laboratoryjna: 
- hodowla materiału biopsyjnego i krwi;  
- w hodowli szybki wzrost, kolonie: bawełniane do wełnianych, płaskie I  rozprzestrzeniające się, barwy: 

zielono-niebieskie, beżowe, łososiowe, lawendowe, czerwone, fioletowe, purpurowe;  
- Mikroskopowo: zarówno mikrokonidia (jedno- lub dwukomórkowe, obłe do cylindrycznych, w postaci kul 

śluzowych lub krótkich łańcuchów) oraz makrokonidia (wrzecionowate lub sierpowate i 
wielokomórkowe). 

Leczenie:  
Fusarium spp. często są oporne na amfoterycynę B w warunkach in vitro; w przypadku pacjentów z 
fusariozą oporną na leczenie amfoterycyną B stosuje się z powodzeniem worikonazol i posakonazol; w 
leczeniu fusariozy rekomendowana jest terapia lipidową postacią amfoterycyny B, worikonazolem lub 
posakonazolem, wspomagana “odbudową” odporności; 
 

 
 

Mucor 
Mucor (obok m.in. Rhizopus, Absidia) należy do patogennych rodzajów rzędu Mucorales w klasie 
Zygomycetes.  
Objawy kliniczne – chorobotwórczość: 
Klinicznie zygomikoza wywoływanej przez przedstawicieli rzędu Mucorales są zróżnicowane:  
- Nosowo-mózgowa zygomikoza - ostre inwazyjne zakażenie jamy nosowej, zatok przynosowych i 

oczodołów (struktury twarzy, CUN, włączając opony mózgowe i mózg). Większość tych zakażeń 
występuje u pacjentów z kwasicą metaboliczną, zwłaszcza cukrzycową kwasicą ketonową i pacjentów z 
nowotworami krwi. 

- Zygomikoza płucna - w postaci pierwotnego zakażenia u pacjentów z neutropenią. Zmiany płucne mają 
charakter zawałowy (inwazja grzybni) i zakrzepicy dużych naczyń płucnych. Obraz RTG klatki 
piersiowej przedstawia szybko postępujące odoskrzelowe zapalenie płuc, częściowe lub płatowe 
zagęszczenia oraz znamiona kawitacji. Może być obserwowane powstanie fungus ball, naśladujacej 
grzybniaka kropidlakowego oraz krwawienie płucne ze śmiertelnym krwiopluciem (skutek zajęcia 
naczyń). 

- Angioinwazyjny charakter śluzowatych zygomycetes często prowadzi do zakażenia rozsianego (włącznie 
z zawałem tkanek organów); objęcie układu pokarmowego często skutkuje masywnym krwawieniem lub 
perforacją. 

- Skórna zygomikoza często wskutek rozsiewu krwiopochodnego (guzkowate zmiany z wybroczynowym 
centrum), pierwotna skórna zygomikoza może być wynikiem rany pourazowej, stosowania opatrunków 
chirurgicznych lub kolonizacji ran oparzeniowych. Zakażenie może mieć charakter powierzchowny lub 
szybko rozciągać się na tkanki podskórne.  

 
 



 

Diagnostyka laboratoryjna: 
- materiał diagnostyczny: zeskrobiny śluzówki nosa, aspiraty z zatok, popłuczyny pęcherzykowo-

oskrzelowe oraz materiał biopsyjny martwiczych zainfekowanych tkanek; tkanka - do bezpośredniego 
badania mikroskopowego, badań histologicznych oraz hodowli (ze względu na rozpowszechnienie - 
wykazanie charakterystycznych elementów grzyba w tkance ma większe znaczenie niż izolacja w 
hodowli; tkanka do hodowli powinna być zmielona i umieszczana na standardowych podłożach 
mikologicznych bez cyklohexamidu; ujemny wynik hodowli w około 40% przypadków);  

- w badaniu bezpośrednim materiału umieszczonego w KOH z kalkofluorem może ujawnić szeroką, 
niepodzieloną grzybnię; największą przydatnością charakteryzują się skrawki histopatologiczne barwione 
H&E lub PAS; obserwuje się szerokie, wstęgowate, nieregularnie rozgałęzione, ubogo podzielone, 
skręcone grzybnie;  

- makroskopowo: wzrost w ciągu 12 - 18 h; kolonie szare do brązowych, wełniane; 
- mikroskopowo: identyfikacja do rodzaju i gatunku; to pleśnie z szeroką, hialinową, wielojądrzastą 

grzybnią o rozproszonym podziale; spory bezpłciowe zawarte są w sporangium na szczycie nóżkowatych 
sporangioforów zakończonych kolumellą; występują tzw. chwytniki (pomocne w identyfikacji); 

- Rozpoznanie lub wykluczenie zygomikozy oparte jest o wynik hodowli oraz informacje kliniczne i 
mikrobiologiczne;  

Leczenie 
- Lek pierwszego rzutu - Amfoterycyna B 
- często uzupełnieniem leczenia jest opracowanie chirurgiczne  
- odbudowa odporności pacjenta  
- większość Zygomycetes jest zwykle niewrażliwa na azole i echinokandyny; wśród triazoli 

posakonazol pozostaje aktywny wobec większości;  
 
 
Penicillum sp. 
Dimorficzny grzyb Penicillum merneffei wywołuje grzybicę rozsianą – penicilozę. Zakażenie to angażuje 
system jednojądrzastych fagocytów i głównie występuje u pacjentów z zakażeniem HIV. 
 
Morfologia 
P. merneffei to jedyny patogenny gatunek Penicillum. W temperaturze 25ºC - postać pleśni, w hodowli 
powstają typowe dla rodzaju struktury sporulujące. Identyfikację ułatwia wytwarzanie rozpuszczalnego 
czerwonego barwnika, który rozprzestrzenia się w agarze. W temperaturze 37 ºC w hodowli i w tkance P. 
merneffei wzrasta jako drożdżopodobny mikroorganizm (podział przez rozszczepianie, występują 
poprzeczne przegrody). Postać drożdżakowa w warunkach in vivo występuje wewnątrzkomórkowo. 
Epidemiologia 
Zdecydowana większość zakażeń obserwowanych jest u gospodarzy z obniżoną odpornością np. u 
pacjentów z AIDS. 
Objawy kliniczne 
Do zakażenia dochodzi w wyniku wdychania konidiów P. merneffei ze środowiska i rozwija się rozsiane 
zakażenie. Infekcja ta może imitować gruźlicę, leiszmaniozę lub inne związane z AIDS oportunistyczne 
zakażenia. U pacjentów występuje: gorączka, kaszel, nacieki płucne, limfadenopatia, powiększenie 
organów, anemia, leukopenia oraz trombocytopenia. Zmiany skórne (na twarzy i tułowiu) odzwierciedlają 
rozsiew drogą krwi. 
Diagnostyka laboratoryjna 

- Materiał diagnostyczny: krew, szpik kostny, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, tkanka.  



 

- Hodowla w 25ºC - 30ºC prowadzi do izolacji pleśni (typowa morfologia P. merneffei I 
rozprzestrzeniający się czerwony barwnik).  

- Przemiana w postać drożdżakową w 37ºC stanowi potwierdzenie.  
- Wykrycie mikroskopowe eliptycznych, dzielących się drożdżaków wewnątrz fagocytów, w 

preparatach warstwy włóknika i krwinek białych („kożuszek”) lub rozmazach szpiku kostnego, 
zmian wrzodziejących skóry lub węzłów chłonnych jest diagnostyczne . 

Leczenie  
Leczeniem z wyboru jest Amfoterycyna B, z lub bez flucytozyny przez 2 tygodnie, a dalej przez następne 10 
tygodni itrakonazol. Niekiedy, w celu zapobiegania nawrotom zakażenia, u pacjenci z AIDS leczenie 
itrakonazolem jest kontynuowane przez całe życie.  
 

 
 

Dermatofity 
Rodzaje: Trichophyton, Epidermophyton i Microsporum to grzyby te określane mianem dermatofitów, 
wywołujące choroby (dermatofitozy) zarówno u ludzi jak i zwierząt. Mogą prowadzić do zakażeń skóry, 
włosów lub paznokci, mają charakter keratynofilny i keratynolityczny. W zakażeniach skórnych dermatofity 
naruszają najbardziej zewnętrzną warstwę rogową naskórka. Penetracja poniżej warstwy ziarnistej 
występuje sporadycznie. Również w przypadku włosów i paznokci, naruszeniu ulegają warstwy 
zrogowaciałe. Różne postacie dermatofitoz: grzybice skóry i jej przydatków (tinea), a także liszaj 
obrączkowy.  
Klasyfikacja grzybic skóry i jej przydatków zgodnie z anatomicznym miejscem występowania lub zakażoną 
strukturą:  

- grzybica skóry owłosionej głowy (tinea capitis) grzybica skóry głowy, brwi i powiek 
- grzybica brody (tinea barbae)  
- grzybica ciała (tinea corporis) grzybica gładkiej i nieowłosionej skóry  
- grzybica goleni (tinea cruris)  
- grzybica stóp (tinea pedis)  
- grzybica paznokci (tinea unguium, tzw. onychomikoza).  

 
Morfologia  
W identyfikacji dermatofitów ważny jest określony wzorzec wzrostu w hodowli oraz analiza makro- i 
mikrokonidiów np.:  
- rodzaj Microsporum - mikroskopowa obserwacja makrokonidiów (Microsporum canis - duże, 

wielokomórkowe, grube i szorstko otoczone makrokonidia),  
- rodzaju Trichophyton – mikrokonidia (Trichophyton rubrum - mikrokonidia przypominające krople łez 

lub haczyki; T. mentagrophytes - pojedyncze makrokonidia w kształcie cygar oraz kuliste mikrokonidia 
w postaci winogron; T. tonsurans - mikrokonidia różnej wielkości i kształtu, z dużymi kulistymi 
konidiami),  

- Epidermophyton floccosum nie tworzy mikrospor, ale posiada charakterystyczne gładko otoczone 
makrokonidia transportowane w skupiskach, złożonych z dwóch lub trzech makrokonidiów.  

W materiale biopsyjnym skóry dermatofity są morfologicznie podobne i występują w postaci hialinowych, 
podzielonych grzybni, łańcuchów artrokonidiów lub ich odłączonych łańcuchów, które naruszają warstwę 
rogową, mieszki włosowe i włosy. Zakażenie włosa w zależności od gatunku dermatofita może prezentować 
różny model inwazji:  

- zewnątrzwłosowy (ectothrix),  
- wewnątrzwłosowy (endothrix)   



 

- favus - wewnątrzwłosowy układ zarodników z przestrzeniami powietrznymi wewnątrz włosa.  
Do obserwacji dermatofitów zazwyczaj stosuje się barwienie H&E, jednak najlepiej uwidaczniane są w 
barwieniach GMS i PAS. 
Ekologia i epidemiologia  
Podział dermatofitów na podstawie środowiska ich naturalnego występowania:  
- geofilne (gleba, rzadkie patogeny zwierząt i ludzi),  
- zoofilne (włosy, skóry zwierząt, mogą być przekazywane ludziom),  
- antropofilne (człowiek, mogą być przekazywane bezpośrednio między ludźmi).  
Antropofilne gatunki dermatofitów wywołują przewlekłe, często niezapalne infekcje (trudne w leczeniu). 
Dermatofity zoofilne i geofilne - prowadzą do zmian wysoce zapalnych (odpowiadają na terapię).  
Dermatofity:  
- szeroko rozpowszechnione na całym świecie  
- do zakażenia może dojść zarówno w wyniku bezpośredniego kontaktu jak (od zainfekowanego 

gospodarza do wrażliwego niezakażonego organizmu) i kontaktu z przedmiotami nieożywionymi.  
- ludzie są podatni na zakażenia w każdym wieku  
- grzybica skóry głowy częściej występuje u dzieci przed okresem dojrzewania, a grzybica goleni i stóp 

zwłaszcza u dorosłych mężczyzn 
- gatunki dermatofitów mogą różnić się rozmieszczeniem geograficznym oraz czynnikami wirulencji  
- zakażenia wywoływane przez dermatofity mają zazwyczaj charakter endemiczny, ale w wybranych 

obrazach klinicznych (np. grzybica skóry głowy dzieci szkolnych) mogą przyjąć także charakter 
epidemiczny np. na świecie ~90% dermatofitoz przypisuje się T. rubrum i T. mentagrophytes.  

Objawy kliniczne - chorobotwórczość 
Zakres objawów klinicznych w zależności od: gatunku, rozległości zakażenia, lokalizacji zakażenia oraz 
stanu odporności gospodarza:  
- liszaj obrączkowy (o wzorcu zapalnego łuszczenia się, ze zmniejszającym się stanem zapalnym w 

kierunku części centralnej zmiany);  
- grzybice skóry owłosionej - uniesione, okrężne lub pierścieniowate plamy łysin, z rumieniem i 

łuszczeniem lub w postaci rozproszonych, rozrzuconych grudek, krost, pęcherzyków lub strupni 
woszczynowych (obejmują trzon włosa);  

- zakażenie włosów przez: M. canis, M. audouinii oraz T. schoenleinii widoczne w świetle lampy Wood'a - 
fluorescencja w barwach żółto-zielonych;  

- zakażenia gładkiej skóry często - rumieniowate i łuszczące się plamy (z centralnym przejaśnieniem);  
- zakażenie stóp i rąk, często powikłane grzybicą paznokci z zajętą płytką paznokciową;  
- grzybica paznokci (tinea unguium) - częściej u dorosłych z grzybicą palców stóp, niż paznokci palców rąk; 

zwykle zakażenie przewlekłe; paznokcie - grubsze, odbarwione, wypukłe, łamliwe i zdeformowane; w 
większości krajów T. rubrum stanowi najczęstszy czynnik etiologiczny;  

Diagnostyka laboratoryjna: 
- materiał diagnostyczny: próbki skóry, włosów, paznokci  
- bezpośrednie badanie mikroskopowe; próbki umieszczane są w 10% do 20% KOH na szkiełku 

podstawowym - charakterystyczne nitkowate, hialinowe elementy grzybni w zeskrobinach skórnych, 
zeskrobinach paznokci i włosów; stosuje się również kalkofluor;  

- hodowle są przydatne zawsze i mogą być wykonywane poprzez umieszczanie materiału w postaci 
zeskrobin zajętej powierzchni lub wycinków skóry, włosów lub paznokci na standardowych podłożach 
mikologicznych: podłoże Sabouraud (z lub bez antybiotyków) albo DTM (Dermatophyte Test Medium). 
Kolonie pojawiają się w ciągu 7 do 28 dni.  



 

 
Leczenie:  
Zakażenia dermatofitami:  
- miejscowe i jeśli nie dotyczą włosów lub paznokci, zazwyczaj leczone preparatami działającymi 
miejscowo; pozostałe wymagają leczenia doustnego;  
- Leki działające miejscowo obejmują azole (mikonazol, klotrimazol, ekonazol, tiokonazol i itrakonazol), 
terbinafinę i haloproginę, maść Whitfield'a (kwasy benzoesowe i salicylowe)  
- Doustne leki przeciwgrzybicze: gryzeofulwina, itrakonazol, flukonazol i terbinafina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………….………data…………………… 

Przypadek kliniczny 1.  
Pacjentka lat 41 przyjęta przez lekarza ginekologa z powodu dwóch poronień. Lekarz wykonał rutynowe 
badania mikrobiologiczne w których nic nie wykazano. Lekarz dodatkowo skierował na specjalistyczne 
badania mikrobiologiczne w kierunku patogenów atypowych. 

1. Napisz jaki materiał diagnostyczny należy pobrać od pacjenta w kierunku badań mikrobiologicznych w 
opisanym przypadku? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Oceń wynik otrzymanej hodowli i napisz jaki czynnik etiologiczny wywołuje zakażenie? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Odczytaj antybiogram i zaproponuj leczenie. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Napisz z jakimi powikłaniami związane są zakażenia tego rodzaju? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Przypadek kliniczny 2  

Siedemnastoletni chłopak po powrocie z obozu zaczął uskarżać się na przewlekły kaszel oraz stan 
podgorączkowy. Lekarz rodzinny osłuchowo stwierdził szmer pęcherzykowy zaostrzony oraz pojedyncze 
trzeszczenia. Lekarz wysłał pacjenta na RTG klatki piersiowej. W opisie otrzymał informacje o zmianach w 
obu płucach.  

1. Napisz jaki materiał diagnostyczny należy pobrać od pacjenta w kierunku badań mikrobiologicznych w 
opisanym przypadku? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Napisz jakie badania diagnostyczne w kierunku diagnostyki mikrobiologicznej należy wykonać?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Napisz jaki czynnik etiologiczny wywołuje zakażenie? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

4. Zaproponuj leczenie (z uwzględnieniem wieku pacjenta). 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Napisz jakie powikłania mogą wystąpić w przypadku tego rodzaju zakażeń. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Przypadek kliniczny 3.  
Pacjent lat 78 przyjęty przez lekarza rodzinnego z powodu nawracających zmian nalotowych na błonach 
śluzowych jamy ustnej. Pacjent jest cukrzykiem. Pacjent jest pod stała kontrolą stomatologiczną ze względu 
na przewlekłe zapalenia błony śluzowej jamy ustnej oraz używania protezy . Lekarz  zlecił badania 
mikrobiologiczne. 

1. Napisz jaki materiał diagnostyczny należy pobrać od pacjenta w kierunku badań mikrobiologicznych w 
opisanym przypadku? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Napisz postępowanie diagnostyczne w kierunku badań mikrobiologicznych. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Oceń i opisz morfologię kolonii na otrzymanym podłożu oraz wykonaj preparat barwiony metodą Grama.  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Na podstawie obrazu mikroskopowego I hodowli napisz jaki czynnik etiologiczny najprawdopodobniej 

jest przyczyną zakażenia w opisanym przypadku? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Wymień i uzasadnij czynniki predysponujące do tego rodzaju zakażeń. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Napisz w jakim przypadku ten drobnoustrój jest najbardziej niebezpieczny dla pacjenta? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 


