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

ĆWICZENIE 1  
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CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

1.Morfologia komórki bakteryjnej. 

 

Elementy budowy komórki bakteryjnej: 

- rybosomy 

-  nukleoid (chromosom bakteryjny)  

-  plazmidy  

-  cytoplazma  

-  błona cytoplazmatyczna 

- ściana komórkowa 

- otoczka 

- fimbrie, flagella  

 

Ściana komórkowa bakterii:  

Składniki ściany komórkowej są unikatowe dla określonych bakterii. W celu zapewnienia kształtu 

bakterii błony cytoplazmatyczne otoczone są sztywnymi warstwami peptydoglikanu (mureiny) 

(wyjątek: np. brak ściany komórkowej u Mycoplasma). Różnice w budowie tej struktury pozwalają 

podzielić większość bakterii na: Gram-dodatnie i Gram-ujemne.  

 

Bakterie Gram dodatnie:  

Posiadają grubą wielowarstwową ścianę komórkową złożoną głównie z peptydoglikanu. 

Peptydoglikan stanowi “rusztowanie”, bierze udział w utrzymaniu struktury komórki bakteryjnej, 

jej rozmnażaniu i przeżyciu. Ulega degradacji na skutek działania lizozymu (obecnego np. w 



ludzkich łzach i śluzie; ponadto może być produkowany np. przez inne bakterie). Działanie 

lizozymu prowadzi do powstania wysokich różnic ciśnienia osmotycznego po obu stronach błony 

plazmatycznej, prowadząc do lizy komórki bakteryjnej.  

Do innych składników ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich należą m.in.: kwasy 

tejchojowe, kwasy lipotejchojowe oraz złożone wielocukry (tzw. wielocukry C).  

Kwasy tejchojowe – rozpuszczalne w wodzie polimery fosforanu poliolu, niezbędne do przeżycia 

komórki;  

Kwasy lipotejchojowe – posiadają resztę kwasu tłuszczowego, zakotwiczone w błonie 

cytoplazmatycznej; stanowią antygeny powierzchniowe (identyfikacja serotypu); wzmagają 

proces agregacji do innych bakterii lub komórkowych swoistych receptorów ssaków (adherencja, 

przyleganie). Stanowią ważny wyznacznik zjadliwości (wzbudzają procesy wrodzonej odporności).  

 

Bakterie Gram ujemne:  

Ich ściana komórkowa zbudowana jest z 2 warstw: 

- bezpośrednio za błoną cytoplazmatyczną znajduje się cienka warstwa peptydoglikanu, 

przestrzeń periplazmatyczna (systemy transportowe m.in. żelaza, białek, cukrów; czynniki 

wirulencji: kolagenazy, proteazy, β-laktamazy) 

- warstwę zewnętrzną ściany komórkowej stanowią: fosfolipidy i lipopolisacharyd (LPS), 

utrzymuje kształt bakterii, stanowi barierę dla dużych cząsteczek (np. białek), cząsteczek 

hydrofobowych (np. niektórych środków przeciwdrobnoustrojowych) oraz chroni przed 

warunkami zewnętrznym (np. Enterobacteriaceae w jelicie) 

LPS - określany jako endotoksyna, to stymulator wrodzonej i nabytej odpowiedzi 

immunologicznej (aktywuje limfocyty B, prowadząc do indukcji m.in. makrofagów i komórek 

dendrytycznych), indukującej w organizmie stan gorączkowy i jest przyczyną wstrząsu.  

Otoczki: Dodatkowe warstwy polisacharydowe lub białkowe. Niekiedy nie są jednorodne pod 

względem grubości i słabo wiążą się z powierzchnią komórki bakteryjnej wtedy określane są jako 

warstwa śluzowa. Otoczka i warstwy śluzowe nazywane są także glikokaliksem.  

 

Funkcja (przetrwanie bakterii w organizmie gospodarza):  

-  często główny czynnik wirulencji (np. S.pneumoniae)  

-  bariera dla toksycznych cząsteczek hydrofobowych (np. detergentów)  

-  umożliwia adhezję (do innych bakterii lub komórek gospodarza)  

Niektóre bakterie w określonych warunkach mogą tworzyć polisacharydowy biofilm, pełniący 

funkcję ochronną dla bakterii przed działaniem m.in. antybiotyków oraz mechanizmami 

obronnymi gospodarza (np. P.aeruginosa).  



Rzęski: tzw. „turbiny napędowe” bakterii z helikalnie skręconych podjednostek białkowych 

(flagelin), zakotwiczonych w błonach, napędzane siłą potencjału błonowego. Bakterie mogą 

posiadać jedną lub więcej rzęsek. Należą do cech określających antygenowość. Biorą udział w 

poruszaniu się bakterii (chemotaksja) do składników odżywczych i oddalania się od czynników 

toksycznych.  

Fimbrie (pili z łac. „frędzelki lub grzywka”): Struktury podobne do włosa, na powierzchni bakterii 

(do kilkuset), zbudowane z białka (piliny). W odróżnieniu od rzęsek ich średnica jest mniejsza oraz 

nie posiadają zwiniętej budowy. Mogą być długie, przekraczające długość komórki bakteryjnej.  

Funkcje: 

- udział w adhezji (do innych bakterii lub komórki gospodarza: adhezyny, lektyny, ewazyny, 

agresyny) 

- stanowią ważny składnik wirulencji 

- wiązanie ze swoistymi cukrami - na końcach fimbrii znajdują się białka (lektyny) 

- rola w wymianie materiału genetycznego - kodowane plazmidowo fimbrie płciowe  

(fimbrie P)  

Przetrwalniki: mogą być tworzone z komórek wegetatywnych w procesie sporulacji u niektórych 

bakterii Gram-dodatnich (np. Bacillus, Clostridium) pod wpływem niesprzyjających warunków 

środowiska. W przetrwalniku znajduje się kompletna kopia chromosomu, minimalna ilość białek i 

rybosomów oraz wysokie stężenie jonów wapnia związanych z kwasem dipikolinowym. 

Przetrwalnik to odwodniona, osłonięta struktura, chroni DNA przed intensywnym ciepłem, 

promieniowaniem, działaniem enzymów i środków chemicznych. Odporne na działanie 

czynników zewnętrznych, trudne do usunięcia przez standardowe środki dezynfekujące.  

 

Obserwacja komórek drobnoustrojów:  

Wymiary większości komórek bakteryjnych to ok 1-10 μm (średnia długość komórki bakteryjnej - 

1-5 μm, średnica 1-2 μm). Niewielkie rozmiary bakterii sprawiają, że do ich obserwacji stosuje się 

techniki mikroskopowe (rutynowo w mikroskop świetlny z jasnym polem widzenia). 

Zastosowanie mikroskopu – cel:  

-  wstępne wykrycie drobnoustrojów  

-  wstępna lub ostateczna identyfikacja drobnoustrojów Najczęściej stosuje się 5 głównych metod 

mikroskopowych.  

 

Techniki mikroskopowe: 

 

Mikroskopia świetlna (jasnego pola): Preparat jest widoczny dzięki transiluminacji światłem 

przepuszczanym przez kondensor. Obraz jest następnie powiększany (przez soczewkę obiektywu i 



okularu). Do obserwacji bakterii najczęściej stosowane są soczewki obiektywu o bardzo dużej 

mocy z użyciem immersji olejowej (100-krotne powiększenie obiektywu). Soczewki okularu mogą 

dalej powiększyć obraz (zazwyczaj 10x). Olejek immersyjny umieszczony między preparatem a 

soczewką obiektywu redukuje dyspersję światła. Ze względu na to, że współczynniki załamania 

światła drobnoustrojów i tła są zbliżone, stosuje się odpowiednie barwienia lub alternatywne 

metody mikroskopowe.  

Mikroskopia ciemnego pola: Soczewki obiektywu i okularu są takie jak w mikroskopie świetlnym, 

jednak w przypadku mikroskopu ciemnego pola używany jest specjalny kondensor, dzięki czemu 

do preparatu dociera jedynie ukośne, rozproszone światło i wpada do systemu soczewek, 

preparat podświetlony jest na jasno w ciemnym tle (zastosowanie np. T.pallidum).  

Mikroskopia fluorescencyjna: Obserwacja preparatów barwionych z zastosowaniem barwników 

fluorescencyjnych. W mikroskopie używa się lamp wysokociśnieniowych rtęciowych, 

halogenowych lub ksenonowych. Drobnoustroje są jasno podświetlone na ciemnym tle.  

Mikroskopia kontrastowo-fazowa: Pozwala na badanie szczegółów budowy wewnętrznej 

drobnoustrojów. Tworzy trójwymiarowy obraz drobnoustroju lub preparatu.  

Mikroskopia elektronowa (2 rodzaje: transmisyjny i skaningowy): Zastosowane cewki 

magnetyczne (zamiast soczewek) kierują wiązkę elektronów z włókna wolframowego przez 

preparat na ekran. Można uwidocznić nawet pojedyncze cząsteczki wirusowe.  

Metody badawcze mogą wykorzystywać analizę mikroskopową próbki materiału klinicznego jak i 

zawiesiny drobnoustrojów na szkiełku podstawowym, to tzw. badanie preparatu bezpośredniego 

przyżyciowego (niebarwionego).  

 

Przygotowanie preparatu trwałego do barwienia:  

 

Na odtłuszczonym w płomieniu palnika szkiełku podstawowym wykonuje się rozmaz z hodowli 

bakterii lub preparat bezpośredni z materiału biologicznego. W przypadku hodowli stałej, na 

szkiełko uprzednio należy nanieść kroplę (1 oczko ezy) soli fizjologicznej, a następnie zawiesić w 

niej niewielką ilość masy bakteryjnej (1 kolonię) zebranej ezą z podłoża. Jeśli hodowla jest płynna 

preparat wykonywany jest bezpośrednio z hodowli. Tak przygotowany preparat należy suszyć w 

powietrzu. Gdy preparat jest suchy zostaje utrwalony (z reguły) w płomieniu palnika (strumieniu 

ciepłego powietrza) przez 3-krotne przeciągnięcie szkiełka podstawowego od spodu przez 

płomień palnika. Podczas przygotowania preparatu należy pamiętać o wyżarzaniu ezy, dlatego 

czynności powinny być wykonywać w pobliżu palnika.  

Badanie bezpośrednie: Najczęściej próbka materiału biologicznego bezpośrednio zawieszana jest 

w roztworze soli i po nakryciu szkiełkiem nakrywkowym może być oglądana w mikroskopie 



świetlnym. Niekiedy w celu rozpuszczenia materiału towarzyszącego dodawany jest KOH lub 

zawiesza się próbkę w mieszaninie zasady i barwnika kontrastującego (laktofenol, jod). Odmianą 

tej metody jest barwienie tuszem chińskim (np. wykrywanie otoczek grzybów Cryptococcus).  

Barwienie różnicujące: stosowane do barwienia drobnoustrojów lub składników materiału 

komórkowego.  

Preparaty barwione - zastosowanie:  

-  różnicowanie pomiędzy bakteriami oraz między bakteriami i składnikami ich otoczenia  

-  obserwacja cech morfologicznych komórki bakteryjnej (kształt, ułożenie, wymiar, reakcje 

barwienia np. metodą Gram)  

-  obserwowanie struktur bakteryjnych (otoczki, przetrwalniki)  

Kształt i ułożenie bakterii:  

-  kulisty – ziarniaki (ziarenkowce); ułożone pojedynczo lub w układach m.in.: dwoinki, 

paciorkowce (Streptococcus), gronkowce (Staphylococcus);  

-  cylindryczny – m.in.: pałeczki, laseczki (Bacillus), maczugowce (Corynebacterium), prątki 

(Mycobacterium);  

-  spiralny – m.in. przecinkowce (Vibrio), krętki (Borrelia, Treponema, Leptospira);  

 

Techniki barwienia:  

 

- bezpośrednie barwienie: 

- barwienie proste (np. błękit metylenowy) – z zastosowaniem jednego barwnika 

- barwienie złożone: metoda Grama, metoda Ziehl-Neelsena  

- pośrednie (zawsze negatywne)  

Obserwacja pod mikroskopem preparatów barwionych: Stosowany jest obiektyw immersyjny, 

którego soczewkę zanurza się w olejku immersyjnym, uprzednio naniesionym na przygotowany 

preparat (kropla). Po zakończeniu mikroskopowania z obiektywu należy usunąć pozostałości 

olejku bawełnianą szmatką.  

Najczęściej stosowane techniki barwienia:  

Metoda Grama: metoda powszechnie stosowana w diagnostyce mikrobiologicznej. To barwienie 

złożone (z zastosowaniem kilku barwników) oraz różnicujące, pozwalające na podział bakterii na 

Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Wynik barwienia metodą Grama stanowi prostą i wiarygodną 

metodę, dla klinicystów może być podstawą wstępnej diagnozy i rozpoczęcia terapii (dobór 

odpowiednich antybiotyków na podstawie różnic w budowie ściany komórkowej) 

Procedura – obejmuje zastosowanie następujących odczynników: 

- fiolet krystaliczny (gencjana)  



- utrwalenie – płynem Lugola (roztwór jodu w jodku potasu) 

- odbarwienie – alkohol etylowy; 

- barwnik kontrastowy – roztwór fuksyny zasadowej (fuksyna 1:10) lub safranina Wykonanie 

barwienia: 

- na utrwalony (w płomieniu palnika) i wysuszony preparat należy nalać roztwór gencjany (2 min) 

- preparat spłukać wodą 

- nalać płyn Lugola (1 min) 

- odbarwiać alkoholem (3x 20 sekund) 

- spłukać wodą 

- dobarwić roztworem fuksyny 1:10 (40 sekund) 

- spłukać wodą 

- osuszyć bibułą 

- na suchy preparat nanieść kroplęolejku immersyjnego 

Wynik barwienia: bakterie Gram-dodatnie barwią się na kolor fioletowy, a bakterie Gram-ujemne 

na kolor czerwony (różowy).  

Metoda Ziehl-Neelsena (lub modyfikacja na zimno metoda Kinyouna): metoda barwienia 

mikroorganizmów kwasooalkoholoopornych (mikroorganizmy, które zachowują barwnik w 

komórce nawet jeśli są eksponowane na silne czynniki odbarwiające: mieszaniny kwasów i 

alkoholi). To metoda różnicująca, pozwalająca na barwienie przede wszystkim prątków 

(Mycobacterium).  

Metoda Neissera: uwidacznia ziarnistości wolutyny maczugowców (Corynebacterium).  

Metoda Moellera: pozwala na uwidocznienie przetrwalników (Clostridium, Bacillus).  

Barwienie fluorescencyjne: np. kwasoopornych prątków z zastosowaniem auraminy               i 

rodaminy, ale również wielu innych barwników fluorescencyjnych (np. oranż akrydyny). Ponadto 

w detekcji oraz identyfikacji drobnoustrojów stosowane są również przeciwciała wyznakowane 

barwnikiem fluorescencyjnym.  

 

Morfologia kolonii bakteryjnych 

 

W przypadku wielu chorób możliwość wyhodowania specyficznego mikrorganizmu z miejsca 

zakażenia stanowi rozstrzygającą metodę identyfikacji źródła infekcji.  

Do hodowli drobnoustrojów stosowane są odpowiednie podłoża (z uwzględnieniem m.in. 

zapotrzebowań pokarmowych) oraz warunki atmosferyc i temperatury jak najbardziej zbliżone do 

warunków, w których drobnoustroje żyją. 



Podłoża bakteriologiczne mogą być podzielone ze względu na ich konsystencję: płynne, 

półpłynne, stałe.  

Inny podział uwzględnia skład podłóż mikrobiologicznych:  

 

Podłoża bakteriologiczne - podział: 

 

- wzbogacone nieselektywne – do hodowli większości drobnoustrojów, które nie mają 

specjalnych wymagań np. agar z krwią (ocena hemolizαy, β lub jej brak), agar czekoladowy 

(modyfikowane podłoże typu agar z krwią), agar Mueller-Hinton (do rutynowego testowania 

lekowrażliwości);  

- selektywne (wybiórcze) i różnicujące – mają na celu umożliwienie hodowli określonych 

mikroorganizmów, podłoża uzupełnione są inhibitorami hamującymi wzrost organizmów 

niepożądanych np. agar MacConkeya (selektywny dla bakterii Gram-ujemnych i dodatkowo 

różnicujący dla bakterii fermentujących i niefermentujących laktozę), podłoże Chapmana 

(selektywne do izolacji Staphylococcus oraz różnicujące pod względem fermentacji mannitolu);  

- specjalne – dla drobnoustrojów o wysokich wymaganiach hodowlanych;  

Posiew redukcyjny – w celu uzyskania pojedynczych kolonii bakteryjnych.  

 

Ocena makroskopowa na podłożach mikrobiologicznych:  

 

-  Analiza charakterystycznych cech wzrostowych na podłożach  

-  Wzrost w postaci kolonii  cechy morfologiczne: barwa, rozmiar, kształt, brzeg, 

powierzchnia, wzniesienie, przejrzystość, zapach, otoczenie kolonii (zmiana cech podłoża);  

-  Inne cechy określane na podłożach m.in. zdolność do rozkładu np. cukrów (laktozy), hemoliza, 

hydrolizy tłuszczów (np. lipaza), oporność na antybiotyki;  

 

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIE 2 

Charakterystyka ziarenkowców Gram dodatnich z rodzaju: Staphylococcus. 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

 

1. Rodzaj Staphylococcus – gronkowce  

Gram-dodatnie ziarniaki, układające się w grona, nieprzetrwalnikujące. Stanowią heterogenna 

grupę drobnoustrojów obecnych powszechnie w organizmach ludzi i zwierząt, a także w 

środowisku zewnętrznym. 

Podstawą podziału gronkowców jest zdolność do wytwarzania koagulazy. 

Gronkowce koagulazo-dodatnie - np. Stahylococcus aureus 

Gronkowce koaguazo-ujemne – np. Stahylococcus epidermidis, S. saprophyticus, S. haemolyticus, 

S.hominis, S.lugdunensis  

S.aureus  

Najbardziej zjadliwy gatunek gronkowców. Chorobotwórczość związana z wytwarzaniem wielu 

enzymów i toksyn:  

 koagulaza  

 hialuronidaza  

 lipaza  

 nukleaza  

 białko A  

 fibrynolizyna  

 hemolizyny  

 leukocydyna (leukocydyna P-V)  

 toksyny eksfoliatywne (dermonekrotoksyna)  

 toksyna wstrząsu toksycznego TSST-1  

 enterotoksyny (A-F)  

Chorobotwórczość:  

 zatrucia pokarmowe  

 zespół poparzonej skóry (Stahylococcal scalded skin syndrome -SSSS)  

 zespół wstrząsu toksycznego  

 infekcje ropne skóry: zapalenie mieszków włosowych, czyrak, czyrak mnogi, liszajec  

 infekcje ran ( w tym pooperacyjnych)  

 zakażenia szpiku i kości  



 septyczne zapalenie stawów  

 zapalenie płuc i ropniak opłucnej  

 bakteriemia i sepsa  

Gronkowce koagulazo-ujemne (Stahylococcus epidermidis, S. saprophyticus, S. haemolyticus, 

S.hominis, S.lugdunensis ) 

Heterogenna grupa drobnoustrojów, w większości występujących powszechnie na skórze i 

błonach śluzowych, odpowiedialnych za infekcje oportunistyczne. 

Większość szczepów produkuje warstwę śluzową (biofilm), wiążącą drobnoustroje do tkanek i ciał 

obcych (cewniki, implanty, zastawki). 

Powodują zakażenia szpitalne u pacjentów, u których zastosowano biomateriały - BAI – 

biomaterial associated infections  

 infekcje cewników i wszczepów  

 infekcje sztucznych zastawek  

 infekcje endoprotez stawowych  

 infekcje dróg moczowych (S.saprophiticus gł u młodych, aktywnych seksualnie  

kobiet)  

Staphylococcus – leczenie  

Z uwagi na częste 2 mechanizmy oporności występujące u gronkowców -produkcję penicylinazy i 

zmianę receptora dla antybiotyku (szczepy MRSA) – wybór antybiotyków ograniczony. 

Mechanizm lekooporności u szczepów MRSA (gronkowiec złocisty oporny na metycylinę) i 

gronkowców koagulazo-ujemneych opornych na metycylinę (MRCNS) szczepy MSSA (Methycillin 

sensitive S. aureus)- penicyliny przeciwgronkowcowe: oksacylina, penicyliny z inhibitorem β-

laktamaz, klindamycyna, antybiotyki makrolidowe, doksycyklina, trimethoprim/sulphametaksazol 

szczepy MRSA (methycillin resistant S.aureus) -wankomycyna, teikoplanina 

szczepy VRSA lub VISA – dalfopristyna/chinupristyna (Synercid), linezolid  

Staphylococcus – diagnostyka  

hodowla na podłożach wzbogaconych (krew) w warunkach tlenowych test wykrywajacy 

koagulazę  

Staphylococcus – nosicielstwo; kolonizacja nozdrzy przednich, skóry i błon śluzowych u ok. 20-

30% zdrowych ludzi  

 

 

 



ĆWICZENIE 3 

Charakterystyka pałeczek Gram ujemnych: Haemophilus sp., Bordetella sp. 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

1. Bordetella sp. 

- tlenowe, Gram-ujemne ziarniakopałeczki 

- nieruchliwe, utleniają aminokwasy, nie fermentują węglowodanów gatunki związane z 

zakażeniami u ludzi:  

Bordetella pertussis (odpowiedzialna za krztusiec tzw. koklusz) 

Bordetella parapertussis (wywołuje łagodną postać krztuśca) 

Bordetella bronchiseptica (sporadyczne zakażenia układu oddechowego u ludzi)        Bordetella 

holmesii (rzadka przyczyna sepsy)  

 

Bordetella pertussis 

  

Epidemiologia, patogeneza i przebieg kliniczny zakażenia:  

-  Patogen człowieka (jedyny rezerwuar).  

-  Wysoka zkaźność.  

-  Zakażenie i wystąpienie objawów klinicznych poprzedzone jest adhezją drobnoustrojów do 

nabłonka migawkowego dróg oddechowych, namnażaniem i uszkodzeniem komórek nabłonka. 

W procesie adhezji uczestniczą: pertaktyna i hemaglutynina filamentacyjna.  

-  B.pertussis wytwarza toksyny, które odpowiadają za miejscowe i ogólnoustrojowe objawy 

choroby (toksyna krztuścowa, cyklaza adenylowa/hemolizyna, toksyna dermonekrotyczna, 

cytotoksyna tchawicza).  

-  Krztusiec uważano za chorobę wieku dziecięcego, obecnie nastąpił wzrost zachorowań wśród 

młodzieży i osób dorosłych;  

Transmisja - inhalacja zakaźnego aerozolu (kaszel, kichanie). Po okresie inkubacji (7-10 dni) 

rozwijają się objawy krztuśca. Pierwszą jest faza nieżytowa (kataralna; przypomina przeziębienie; 

chorzy stanowią największe zagrożenie zakażenia dla osób z kontaktu), po upływie około 2 

tygodni rozpoczyna się faza kaszlu napadowego (uszkodzenie nabłonka migawkowego; 

charakterystyczne napady wyczerpującego kaszlu krztuścowego tzw. pianie koguta; fazie tej 

towarzyszy znaczna limfocytoza). Ostatnią stanowi faza rekonwalescencji.  

Diagnostyka laboratoryjna:  

- B.pertussis są bardzo wrażliwe na wysychanie;  



-  Materiał diagnostyczny: aspirat wydzieliny (najlepszy), wymazy z jamy nosowo-gardłowej (a nie 

z gardła); do pobierania wymazów stosuje się wymazówki z alginianem wapnia lub Dakronem;  

-  Hodowla m.in. podłoże Regan-Lowe, Bordet-Gengou; podłoża wzbogacone: wyciągiem z węgla 

drzewnego, skrobią, krwią lub albuminą (związki, które absorbują substancje toksyczne); 

wydłużony czas inkubacji 7-12 dni/35°C;  

-  Badanie mikroskopowe: metoda fluorescencji bezpośredniej; w diagnozowaniu krztuśca 

dodatkowo wykonuje się badanie PCR i/lub hodowlę;  

-  Diagnostyka molekularna: najczulsze dostępne testy w diagnostyce krztuśca np. PCR;  

-  Testy serologiczne; immunoenzymatyczne ELISA (wykrywanie przeciwciał IgM, IgG, IgA)  

Leczenie, profilaktyka zakażeń:  

-  Leczenie ma charakter podtrzymujący; powrót do zdrowia zależy od tempa i stopnia regeneracji 

nabłonka migawkowego;  

-  Antybiotyki są skuteczne w eradykacji bakterii i mogą skracać okres zakaźności pacjenta: 

makrolidy (erytromycyna, azytromycyna, klarytromycyna); u chorych, którzy nie tolerują 

makrolidów: fluorochinolony, trimetoprim-sulfometaksazol;  

-  Profilaktyka: szczepienia (pełnokomórkowe inaktywowane szczepionki lub szczepionki 

bezkomórkowe); szczepionki bezkomórkowe zawierają inaktywowane antygeny toksyny 

krztuścowej, hemaglutyniny filamentacyjnej i pertaktyny; szczepienia podawane w połączeniu ze 

szczepionką przeciwbłoniczą i przeciwtężcową w wieku 2, 4 i 6 miesięcy, następnie między 15 a 

18 miesiącem życia, dalej między 4 a 6 rokiem życia dziecka oraz w wieku 11-12 lat, ponadto 

dawka przypominająca dla dorosłych zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień;  

 

2. Haemophilus  

 

-  małe, Gram-ujemne, niekiedy pleomorficzne pałeczki, występujące na błonach śluzowych u 

ludzi  

-  H.influenzae, H.parainfluenzae, H.aegypticus (ostre, ropne zapalenia spojówek), H.ducreyi 

(czynnik etiologiczny tzw. wrzodu miękkiego, choroby przenoszonej drogą płciową)  

-  Hodowla większości gatunków Haemophilus wymaga wzbogacenia podłoży jednym lub dwoma 

czynnikami: heminą (czynnik X) oraz NAD (czynnik V)  

-  gatunki H.parainfluenzae, H.influenzae mogą kolonizować błony śluzowe dróg oddechowych;  

 

 Haemophilus influenzae  

- najważniejszy patogen, wywołujący choroby u ludzi; 

- wyróżnia się szczepy z polisacharydową otoczką tzw. otoczkowe (6 serotypów oznaczonych od a 



do f; otoczka typu b zawiera fosforan polirybozorybitolu-PRP) oraz bezotoczkowe; poza 

różnicowaniem serologicznym H.influenzae został podzielony biochemicznie na 8 biotypów (I-

VIII); 

- H.influenzae typ b – to jeden z najważniejszych patogenów dzieci, wywołujący zakażenia 

inwazyjne ogólnoustrojowe (m.in. zapalenie opon mógowo-rdzeniowych);  

Chorobotwórczość:  

-  Zakażenia inwazyjne (dzieci nieszczepione przciwko Hib): zapalenie opon-mózgowo- 

rdzeniowych, zapalenie nagłośni, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie stawów;  

-  Szczepy bezotoczkowe H.influenzae: zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok i dolnych 

dróg oddechowych;  

Diagnostyka laboratoryjna:  

-  materiał diagnostyczny: treść zatok i ucha środkowego (aspirat), plwocina, krew, płyn 

mózgowo-rdzeniowy, wymaz z tylnej ściany gardła;  

-  badanie mikroskopowe (barwienie metodą Grama)  

-  wykrywanie antygenu – szybkie testy, wykrywające antygen (szczególnie PRP) np. w płynie 

mózgowo-rdzeniowym;  

-  Hodowla: np. agar czekoladowy (podłoża zawierające czynniki wzrostu X i V);  

-  Identyfikacja: uwzględnia zapotrzebowanie na czynniki wzrostu (np. H.influenzae wymaga 

obecności czynnika X oraz V), ponadto biotypowanie, serotypowanie oraz analiza metodami 

biologii molekularnej (PCR);  

Lecznie i profilaktyka:  

-  zapalenie zatok, ucha środkowego: ampicylina (jeśli szczep jest wrażliwy)  

-  cefalosporyny (o szerokim spectrum działania w zakażeniach ciężkich), makrolidy 

(azytromycyna), fluorochinolony  

-  rifampicyna (np. w profilaktyce antybiotykowej)  

-  profilaktyka – szczepienia ochronne przeciwko zakażeniom H.influenzae typ b (oczyszczony 

antygen otoczkowy PRP)  

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIE 4  

Pałeczki jelitowe: rodzina Enterobacteriaceae: 

- Escherichia coli, 

- Klebsiella sp., 

- Proteus sp., 

- Serratia sp., 

- Salmonella sp., 

- Shigella sp., 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

 

1. Rodzina Enterobacteriaceae  

- Pałeczki Gram ujemne 

- mogą wywoływać zakażenia oportunistyczne  

-  szeroko rozpowszechnione w przyrodzie, występują głównie w glebie, wodzie  

-  Stanową składnik fizjologicznej flory jelitowej ludzi i zwierząt  

-  LPS -lipopolisacharyd - główny antygen ściany komórkowej - zbudowany z 3 składników: 

somatycznego polisacharydu O, polisacharydu rdzeniowego, oraz lipidu A  

-  Klasyfikacja pałeczek opiera się na trzech grupach antygenów: somatycznym polisacharydzie O, 

antygenie otoczkowym K, antygenie rzęskowym H.  

-  Antygen wspólny  

Czynniki wirulencji:  

- Endotoksyna 

- Otoczka 

- Zmienność antygenowa 

- Oporność na antybiotyki 

- Oporność na bakteriobójcze działanie surowicy  

Klinicznie ważne gatunki rodziny Enterobacteriacea  

-  Escherichia coli  

-  Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella ozenae, Klebsiella rhinoscleromatis  

-  Citrobacter freundi  

-  Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae  

-  Proteus mirabilis  



-  Morganella morganii  

-  Yersinia pestis, Yersinia enterocolitica  

- Salmonella typhi 

- Salmonella enteritidis 

- Shigella dysenterie 

- Shigella flexneri, Shigella sonnei  

 

Escherichia coli  

- najpowszechniejszy gatunek, względnie pałeczka beztlenowa  

- Fermentująca 

- Oksydazo-ujemna 

- Większość zakażeń o charakterze endogennym  

 

Postaci kliniczne:  

-  zakażenia pozajelitowe - bakteriemia, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków - 

NMEC – szczep posiadający antygen otoczkowy K1  

-  zakażenia wewnątrzbrzuszne  

-  Zapalenie żołądka i jelit - zakażenie egzogenne: 

1. EHEC - Enterokrwotoczna E.coli - krwotoczne zapalenie okrężnicy szczep O157:H7 - 

odpowiedzialne za hemolityczny zespół mocznicowy HUS Werotoksyna - Shiga like toxin (Stx-1 i 

Stx-2)  

2. EPEC - enteropatogenna - biegunka niemowląt, wodniste biegunki, 

3. ETEC - enterotoksynogenna E.coli - ciepłochwiejna (LT-1) i ciepłostała (STa) - biegunki 

podróżnych, biegunki niemowląt, wodniste biegunki, wymioty, nudnoci, skurcze brzucha, 

podwyższona temperatura.  

4. EIEC - Enteroinwazyjna E.coli  

5. EAEC - Enteroagregacyjna E.coli - wodniste biegunki z wymiotami, biegunki podróżnych, 

odwodnienie, podwyższona temperatura  

-  Zakażenia układu moczowo-płciowego - UPEC - uropatogenne E.coli - sepsa  

 

Salmonella sp.  

- Gram-ujemna pałeczka 

- Fakultatywnie beztlenowa 

- oksydazo-ujemna 



- posiada lipopolisacharyd zbudowany z somatycznego polisacharydu O, polisacharydu 

rdzeniowego i lipidu A - produkuje H2S  

 

Czynniki wirulencji:  

- antygen Vi  

 

Epidemiologia:  

- drogi zakażenia: fekalno-oralna, pokarmowa 

- zanieczyszczona żywność i woda (np. mięso, jaja, nabiał) - S.typhi- rezerwuar – człowiek 

- pozostałe Salmonella człowiek i zwierzęta 

- zakażenia szczególnie w okresie letnio-wiosennym 

- nosicielstwo- pęcherzyk żółciowy – S.typhi 

- wrota zakażenia - jelito cienkie  

 

Postaci kliniczne:  

- dur brzuszny – S.typhi – 10-14 dni objawy rzekomo-grypowe, później wysoka temperatura do 40 

C, biegunki na zmianę z zaparciami powiększona wątroba i śledziona, kaszel, wysypka, posocznica  

- salmonellozy- nudności, wymioty, biegunki  

 

Shigella sp.  

- 4 gatunki: S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii, S.sonnei  

- Gram ujemna pałeczka - względnie beztlenowa - fermentująca 

- oksydazoujemna  

- lipopolisacharyd zbudowany z polisacharydu somatycznego O, polisacharydu rdzeniowego oraz 

lipidu A  

- namnażanie w okrężnicy  

Epidemiologia:  

- chorobotwórcza tylko dla ludzi 

- zakażenie drogą fekalno-oralną i pokarmową 

- największe zakażenie wśród dzieci i osób starszych 

- cały świat niezależne od pory roku- wysoka zakaźność  

Czynniki wirulencji:  

- toksyna shiga podobna do werotoksyny EHEC powodująca HUS (zespół hemolityczno- 

mocznicowy)  



Chorobotwórczość: 

- shigelloza - zapalenie żołądka i jelit 

- czerwonka bakteryjna – po przechorowaniu bezobjawowe nosicielstwo  

Leczenie i zapobieganie:  

- antybiotykoterapia: fluorochinolony lub trimetoprin – sulfametoksazol 

- ograniczenie transmisji zakażeń: mycie rąk, odpowiednie procedury wywozu odpadów 

medycznych, kontrola zakażonej żywności  

Klebsiella sp.  

- Klebsiella pneumoniae  

- Klebsiella ozenaae 

- Klebsiella oxytoca  

- Kebsiella rhinosceromatis  

- posiadają grubą otoczkę 

 

Chorobotwórczość 

- zapalenie płuc 

- zakażenie układu moczowego 

- posocznica 

- epidemiczne biegunki u noworodków  

Leczenie:  

- cefalosporyny, aminoglikozydy, fluorochinolony  

 

Proteus sp.  

- Proteus mirabilis  

- Proteus vulgaris  

- posiada rzęski 

- wytwarza H2S 

- ruchliwa 

- wytwarza ureazę – tworzenie kamieni nerkowych  

Chorobotwórczość  

- zakażenie układu moczowego  

- zakażenie ran 

- posocznica  

Leczenie: 

Cefalosporyny, fluorochinolony  



 

Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Serratia  

- najczęściej odpowiadają za zakażenia szpitalne wśród noworodków i pacjentów 

immunosupresyjnych 

- zakażenie ran  

 

Diagnostyka Enterobacteriaceae  

- mikroskopia  

- hodowla selektywne (np. podłoże MacConkeya, podłoże agarowe z krwią)  

- identyfikacja biochemiczna 

- klasyfikacja serologiczna 

 

NARASTAJĄCA LEKOOPORNOŚĆ np.:  

- ESBL 

- KPC, OX-48, New Dehli - AmpC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIE 5 

 Rodzina Mycobacteriaceae 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

 

Mycobacterium (prątki)  

- Bakterie tlenowe,  

- Powolny wzrost  

- Oporność na detergenty, antybiotyki  

- Zdolne do wzrostu wewnątrzkomórkowego w makrofagach pęcherzyków płucnych.  

- Struktura podstawowa typowa dla bakterii Gram dodatnich pokryta grubą warstwą 

peptydoglikanu, brak błony zewnętrznej  

- kwasooporne - kwas mykolowy 

- ściana komórkowa bogata w lipidy 

- Zakażenie pierwotne - płuca 

- Rozsianie infekcji na inne narządy występuje najczęściej u chorych z upośledzoną odpornością. - 

Zakażenie drogą kropelkową lub pokarmową (MOTT)  

Najważniejsze gatunki dla człowieka:  

Mycobacterium tuberculosis kompleks - Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, 

Mycobacterium africanum  

Mycobacterium leprae 

MOTT (Mycobacterium othen then tuberculosis - inne prątki niż gruźlicze)  

-  Mycobacterium avium  

-  Mycobacterium kansaii  

-  Mycobacterium marinum  

-  Mycobacterium buruli  

Mycobacterium tuberculosis  

Czynniki wirulencji:  

- Czynnik wiązkowy- cord faktor  

Postaci kliniczne:  

- Gruźlica płuc - około 85% przypadków - ognisko lokalizuje się w środkowych lub dolnych płątach 

płuc  

   tu następuje swobodne namnażanie  



-  Gruźlica węzłów chłonnych  

-  Gruźlica kości  

- Gruźlica jelit  

-  Gruźlica układu moczowo-płciowego  

Główne objawy: początkowe podobne do infekcji, złe samopoczucie, brak apetytu, spadek wagi, 

kaszel nocne poty  

  

 

Gruźlica płuc objawy  

 

Objawy ogólne  Objawy-układ oddechowy  
 

Przedmiotowo  

Podwyższona 

temperatura  

 

kaszel (suchy, produktywny) krwioplucie  trzeszczenia (szczyty płuc) Świsty  

 
Spadek masy ciała  Ból, duszność  Cechy wolnego płynu (wysięk)  

Nocne poty  

 

ARDS - (prosówka - serowate zapalenie płuc, 

wysięk opłucnowy)  
 

  

Plwocina może być krwawa albo ropna. Krwioplucie następuje w momencie zniszczenia tkanek  

Gruźlica rozsiana (prosówkowa) gwałtowny przebieg (wysoka śmiertelność)  

Diagnostyka:  

- Wywiad  

- Materiał do badań: plwocina, popłuczyny oskrzelowe, płuc opłucnowy, BAL, mocz, płyn 

stawowy, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z jamy otrzewnej  

-  zdjęcie Rtg  

-  Mikroskopia - barwienie Ziehl - Neelsena, Kinyouna (na zimno), Truanta (immunofluorescencja)  

-  Hodowla podłoże Lowensteina-Jensena, Middlebrooka  

-  Bactec  

-  Quantiferon - badanie poziomu INF gamma  

-  Biologia molekularna  

 



Leczenie:  

- schemat leków w kombinacji Izoniazyd+etambutol+Pyrazynamid+Rifampycyna przez 2 miesiące 

później 4-6 miesięcy dwa leki Izoniazyd+rifampycyna lub inna kombinacja  

Profilaktyka w przypadku ekspozycji na prątki gruźlicy - Izoniazyd 6-9 miesięcy lub Rifampicyna 4 

miesiące  

 

Gruźlica wielooporna  

MDR Tb - jednoczesna oporność na Izoniazyd i Rifampicynę  

XDR Tb - jednoczesna oporność na Izonazyd, Rifampicynę, fluorochinolony, amikacynę lub 

kapreomycynę  

Immunoprofilaktyka:  

Szczepienie - atenuowana (odzjadliwiona) szczepionka BCG - szczep M.bovis BCG pierwsza doba 

życia  

 

Mycobacterium leprae  

Zakażenie poprzez kontakt bezpośredni człowiek – człowiek lub wdychanie zakażonych 

aerozoli.  

Czynniki wirulencji 

- fenolowy glikopeptyd PGL-1 - lipoarabinomannan  

Postaci kliniczne:  

Dwie postaci:  

-  tuberkuloidowa (skąpoprątkowa) - niska zakaźność nieliczne rumieniowate lub odbarwienia z 

płaskim środkiem i uniesionymi wyraźnie zaznaczonymi brzegami. Uszkodzenia nerwów 

obwodowych z całkowitą utratą czucia. Widoczne powiększenie nerwów  

-  Lepromatyczna (bogatoprątkowa) - bardzo zakaźna - liczne rumieniowate plamki, grudki, guzki. 

Rozległe uszkodzenia tkanek (chrząstki nosowej, kości, uszu), rozsiane zmiany w okolicach 

nerwowych z miejscow utratą czucia. Brak powiększenia nerwów  

Diagnostyka  

- Brak wzrostu na podłożach sztucznych 

- Mikroskopia tylko w postaci lepromatycznej 

- Testy skórne- postać tuberkuloidowa - test z leprominą  

 

 

 



Leczenie, profilaktyka  

- Postać tuberkulidowa- Rifampicyna+ Dapson - 6 miesięcy 

Postać lepromatyczna Rifampicyna+dapson+klofazymina - 12 miesięcy  

BRAK SZCZEPIONKI 

MOTT – MYCOBACERIUM OTHEN THAN TUBERCULOSIS - inne prątki niż gruźlicze  

Mycobacterium avium kompleks 

Mycobacyerium kansaii - podobne objawy do gruźlicy  

Mycobacterium marinum - głownie u akwarystów infekcje skórne  

Mycobacterium ulcerans - infekcje skórne 

 

Mycobacterium avium kompleks:  

-  Silnie kwasooporne prątki  

-  Bezobjawowe kolonizacja  

Zakażenie głównie drogą pokarmową (skażona woda, żywność), rzadko wdychane aerozoli  

Diagnostyka 

- Mikroskopia  

- Hodowla  

Leczenie podobne jak Mycobacterium tuberculosis z dodaniem Klarytromycyny lub Azytromycyny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĆWICZENIE 6 

 

1. Corynebacterium sp. 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

 Corynebacterium 

-  Gram dodatnie pałeczki, kształt komórki bakteryjnej przypomina maczugę tzw. maczugowce;  

-  najczęściej kolonizują skórę, drogi oddechowe, przewód pokarmowy oraz drogi moczowe 

człowieka; 

- przedstawiciele m.in.: C.diphtheriae (wywołuje błonicę), C.jeikeium, C.urealyticum, C.ulcerans, 

C.pseudotuberculosis, C.amycolatum; 

-  U większości gatunków w ścianie komórkowej występują krótkołańcuchowe kwasy mikolowe.  

-  W komórkach bakterii występują ziarnistości metachromatyczne (ciałka Ernsta-Babesa, 

polimetafosforany) widoczne np. w barwieniu metodą Neissera;  

 

C.diphtheriae  

- C.diphtheriae wywołuje błonicę 

- człowiek stanowi jedyny znany rezerwuar tych drobnoustrojów 

- bakterie rozprzestrzeniają się drogą kropelkową (wydzielina nosowo-gardłowa) lub kontaktową; 

Postaci kliniczne: 

 błonica dróg oddechowych (błonica gardła; powstają błony rzekome; powikłania systemowe - 

dotyczą głównie serca i układu nerwowego), błonica skóry; 

Najważniejsze czynniki chorobotwórczości: 

- toksyna blonicza (egzotoksyna), wytwarzana przez bakterie w miejscu zakażenia; toksyna 

przedostaje się do łożyska naczyniowego i wywołuje systemowe objawy błonicy (bakteria nie 

musi być obecna we krwi by wywołać chorobę); receptory dla toksyny błoniczej występują na 

powierzchni wielu komórek eukariotycznych (zwłaszcza serca i komórek nerwowych) 

- toksyna błonicza wytwarzana jest tylko przez szczepy lizogenne (z nabytym genem tox od 

bakteriofaga fag-β); wytwarzanie toksyny błoniczej jest regulowane przez represor toksyny 

błoniczej oraz stężenie żelaza; 

- ze względu na morfologię kolonii w hodowli i cechy biochemiczne wyróżnia się 4 biotypy: 

belfanti, mitis, gravis i intermedius; 

 

 



Diagnostyka laboratoryjna:  

-  leczenie na podstawie oceny klinicznej, badania laboratoryjne – do potwierdzenia rozpoznania  

-  materiał diagnostyczny: m.in. wymazy z jamy nosowo-gardłowej, zmian skórnych  

-  jednoczesne pobranie 2 wymazów: jeden – preparat bezpośredni (metoda Grama, Neissera), 

drugi-hodowla; 

- hodowla: podłoże agarowe z krwią oraz selektywne położa zawierające teluryn potasu i cysteinę 

np. podłoże Tinsdale’a  

-  identyfikacja: testy biochemiczne, reakcje enzymatyczne i metody biologii molekularnej;  

-  test na wytwarzanie toksyny: test Eleka (test podwójnej immunodyfuzji) oraz detekcja genu tox  

kodującego toksynę (metody biologii molekularnej);  

- wczesne podanie antytoksyny błoniczej (surowica przeciwbłonicza; neutralizacja egzotoksyny) i 

antybiotykoterapia (np. penicylina, alternatywnie makrolid)  

Leczenie i profilaktyka  

- profilaktyka – aktywne uodparnianie toksoidem błoniczym (szczepienie ochronne; DPT)  

 

Inne gatunki Corynebacterium: 

- istnieje wiele gatunków Corynebacterium stanowiących naturalną florę bakteryjną człowieka, 

które mogą jednak wywoływać choroby m.in. C.jeikeium, C.urealyticum, C.ulcerans, 

C.pseudotuberculosis, C.amycolatum; 

- C.jeikeium – drobnoustrój oportunistyczny; wywołuje zakażenia zwłaszcza u osób z upośledzoną 

odpornością (szczególnie z zaburzeniami hematologicznymi, z założonym cewnikiem 

naczyniowym), ponadto czynnikiem predysponującym do zakażeń są: długotrwała hospitalizacja, 

granulocytopenia, terapia przeciwbakteryjna, chemioterapia; wiele szczepów wykazuje oporność 

na antybiotyki;  

- C.urealyticum – rzadko u zdrowych ludzi; odpowiedzialny za poważne zakażenia dróg 

moczowych; wytwarzanie dużej ilości ureazy prowadzi do wytrącania sturwitu i apatytu (kamienie 

nerkowe); czynniki ryzyka związane z zakażeniem: immunosupresja, zaburzenia w prawidłowym 

funkcjonowaniu dróg moczowo-płciowych, wcześniejsze zabiegi urologiczne, terapia 

antybiotykowa;  

- C.amycolatum – rezyduje na powierzchni skóry; drobnoustroje oportunistyczne; podobnie jak 

C.jeikeium i C.urealyticum oporne są na wiele antybiotyków; infekcje związane z obecnością 

implantów, zakażenia ran, infekcje dróg moczowych I dolnych dróg oddechowych;  

- C.pseudotuberculosis – rzadkie zakażenia; 

- C.ulcerans – może wywołać chorobę przypominającą błonicę; 

 



Leczenie: 

- antybiogram przed ostatecznym ustaleniem sposobu leczenia; z uwagi na wielolekooporność 

często stosuje się wankomycynę;  

- Gram – dodatnie bakterie o cylindrycznym kształcie; 

- Gatunki chorobotwórcze: L.monocytogenes (patogen ludzi) i L.ivanovii (głównie dla zwierząt);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIE 7 

1. Bakterie spiralne: Helicobacter pylori, Campylobacter sp.,  

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

Rodzaj Campylobacter 

Gram-ujemne, zakrzywione pałeczki („skrzydła mewy”, krótkie spiralki), mikroaerofilne. 

Drobnoustroje rozpowszechnione w środowisku zwierzęcym (zoonoza) 

Gatunki chorobotwórcze dla człowieka to gł. C. jejuni, C.coli i C.fetus 

 

Campylobacter jejuni/coli. 

Zakażenie następuje na drodze pokarmowej: surowe lub niedosmażone mięso, surowe mleko, 

skażona woda. 

Chorobotwórczość: 

zapalenie żołądka i jelit, biegunka (możliwa krew w stolcu). Komplikacje: zespół Guillaina-Barrego 

Leczenie: 

uzupełnienie płynów i elektrolitów 

antybiotyki (jeśli biegunka utrzymuje się ponad 6 dni): makrolidy, tetracykliny fluorochinolony 

(narastająca oporność) 

 

Campylobacter fetus 

Zakażenie występuje rzadko, gł. u osób mających bezpośredni kontakt z chorymi zwierzętami i 

jednocześnie o obniżonej odporności. 

Może przebiegać w postaci sepsy lub rozsianego zakażenia wielonarządowego. Leczenie: 

makrolidy, tetracykliny, fluorochinolony (narastająca oporność)  

Diagnostyka  

 hodowla na podłożach wzbogacoych lub selektywnych w warunkach  

mikroaerofilnych przez 3-5 dni w temp 37oC ( hodowla C. jejuni w temp 42o)  

 testy serologiczne wykrywające antygeny 

 

Rodzaj Helicobacter  

Helicobacter pylori  

Spiralne, Gram-ujemne pałeczki, mikroaerofilne, posiadające biegunowo umieszczone rzęski (4-

6). W starszych hodowlach mogą występować jako formy ziarniakowate (kokoidowe). 

 



Chorobotwórczość związana z:  

 wytwarzaniem enzymu ureazy  

 wytwarzaniem mucynazy, fosfolipazy  

 obecnością rzęsek  

 produkcją cytotoksyny VacA  

 produkowaniem białka CagA  

 wytwarzaniem IL-8  

 wytwarzaniem form kokoidalnych  

Zakażenie na drodze fekalno-oralnej lub oralno-oralnej  

Postaci kliniczne 

 ostre i przewlekłe zapalenie żołądka  

 wrzody żołądka i dwunastnicy  

 gruczolakorak żołądka  

 MALT-chłoniak  

Diagnostyka  

testy inwazyjne (z pobraniem bioptatu żołądka):  

 ocena mikroskopowa (met. Grama lub wysrebrzanie),  

 hodowla drobnoustrojów w warunkach mikroaerofilnych na podłożach 

selektywnych przez 3-10 dni  

 metoda PCR  

testy nieinwazyjne  

 test oddechowy z węglem C14  

 wykrywanie antygenu w kale  

 testy serologiczne wykrywające przeciwciała  

Leczenie:  

trójterapia tzn. 1 lek przeciwwrzodowy + 2 antybiotyki jednocześnie (metronidazol, amoksycylina, 

tetracyklina, klarytromycyna, lewofloksacyna)  

Brak szczepionki  

 

 

 

 



ĆWICZENIE 8 

1. Laseczki przetrwalnikujące tlenowe: Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Bacillus subtilis. 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

Bacillus sp.  

- Gram-dodatnie laseczki  

- przetrwalnikujące 

- tlenowe  

Najważniejsze dla człowieka:  

- Bacillus anthracis  

- Bacillus cereus  

Bacillus anthracis  

- Gram-dodatnie laseczki 

- przetrwalnikujące (przetrwalniki centralnie)  

- nieurzęsione o biegunach ostro ściętych 

- pary lub łańcuchy (wygląd bambusa) 

- względnie beztlenowe  

Epidemiologia:  

- gleba, zwierzęta 

- zakażenie gleby przetrwalnikami B. anthracis w wyniku przedostania się z umarłych zwierząt. 

- zakażenie przez uszkodzoną skórę, wdychanie spor, rzadziej droga pokarmowa 

- w glebie przetrwalniki mogą przeżyć dziesiątki lat 

- człowiek zakaża się w wyniku stykania się z chorymi zwierzętami lub produktami spożywczymi, 

pochodzącymi od chorych zwierząt (mięso, kości, skóry, sierść)  

Postaci kliniczne: 

- Wąglik – postać płucna  

- zapalenie płuc (choroba sortowaczy wełny)  

- kaszel, gorączka, obrzęki, złesamopoczucie, sepsa 

- Wąglik – postać pokarmowa: gorączka, wymioty, biegunka i ból brzucha 

- Wąglik – postać skórna (zagrożenie dla ludzi pracującychze zwierzętami – skóry, wełna) 

urazprzedostanie się spor prowadzi do powstania czarnej zmiany skórnej  

Diagnostyka:  

Materiał: - m.in. krew, plwocina, materiał pobrany ze zmian miejscowych (ropa)  



Hodowla:-np. agar krwawy, PLET 

Metody barwienia:- Gram, - Błękit metylenowy 

Inne metody: np. PCR, DFA  

Leczenie:  

- Obowiązkowa hospitalizacja chorych 

- Leczenie skojarzone: fluorochinolon (ciprofloksacyna) alternatywnie tetracyklina (doksycyklina), 

z penicyliną lub klindamycyną i/lub rifampicyną 

- nie wolno chirurgicznie opracowywać ran  

Zapobieganie:  

- szczepionka dla osób z wysokiego ryzyka  

 

Bacillus cereus  

- tlenowa 

- urzęsiona laseczka sporotwórcza (spory paracentrycznie lub subterminalnie) - posiada antygen 

somatyczny, rzęskowy, sporowy  

Występowanie:  

-  gleba, produkty zbożowe (gł. ryż)  

-  odkryte zbiorniki wód słodkowodnych,woda wodociągowa 

- produkty mleczne (mleko w proszku), potrawy przygotowywane z drobiu, przyprawy: cynamon, 

czerwona papryka 

- 121°C / 30 min zabija wszystkie spory 

- stosowanie w pasteryzacji -140 °C / 2s jest niewystarczające 

- duża mutagenność szczególnie przy wytwarzaniu spor  

Czynniki wirulencji:  

Egzotoksyny: 

- enterotoksyna: 

1) ciepłostała (wymiotna; głównie w potrawach ryżowych), 

2) ciepłochwiejne (hemolityczna, cereolizyna, niehemolityczna) – prodkukowane w jelicie 

cienkim po spożyciu produktów z B. cereus i jego przetrwalnikami 

Egzoenzymy: fosfolipaza C (działanie cytolityczne wobec komórek gospodarza)  

Chorobotwórczość  

- zatrucia pokarmowe (postać wymiotna, postać biegunkowa)  

- zapalenie gałki ocznej (szybka utrata wzroku)  

- zakażenia oportunistyczne (zapalenie płuc, opon mózgowo- rdzeniowych, zapalenie wsierdzia, 

sepsa odcewnikowa)  



Objawy: 

- wymioty, mdłości  

- bóle żołądka  

- biegunki 

Postaci kliniczne 

Postać wymiotna (krótki okres inkubacji 1-6h)  

Postać biegunkowa (10-24h)  

Diagnostyka:  

-  Badanie bezpośrednie próbek klinicznych (materiał pobrany ze zmian miejscowych: barwienie, 

PCR)  

-  Hodowla (m.in. agar z krwią – duża strefa β-hemolizy, BCM)  

Czynniki wirulencji:  

- polipeptydowa otoczka (kwas poli-D-glutaminowy) – (immunogenna o właściwościach 

antyfagocytarnych) - fosfolipazy i proteazy 

- egzotoksyny: toksyna wąglika złożona z 3 komponent; toksyczność zależy od jednoczesnego 

działania kompleksu białek egzotoksyny:  

1. antygen ochronny (PA) 

2. czynnik obrzęku (EF) 

3. czynnik letalny (LF)  

 


