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1. WSTĘP 

 

1.1.  Zarys historyczny  

Drobnoustroje bardzo licznie żyją w środowisku przyrodniczym, ale także na powłokach ciała 

i błonach śluzowych innych organizmów. Analiza oddziaływań między mikroorganizmami  

a ich gospodarzami, czy wpływem składników mikrobioty wzajemnie na siebie budzi wielkie 

zainteresowanie badaczy na całym świecie. Badania nad mikrobiomem to stosunkowo nowa 

gałąź nauki, której rozwój rozpoczął się w latach 90 XX wieku. Odkrycie świata 

mikroorganizmów wymagało użycia przyrządów. Pierwszym, który obserwował bakterie był 

Holender Anton van Leeuwenhoek (1632–1723). Miał on ogromną wiedzę na temat soczewek 

i ich obróbki, dzięki czemu budował jednosoczewkowe mikroskopy o bardzo dobrych 

parametrach, co pozwoliło mu dokonać licznych, ważnych odkryć [1]. Dokonał też pierwszych 

obserwacji drobnoustrojów żyjących wewnątrz ciała człowieka, wykonał precyzyjne rysunki 

pałeczek i krętków żyjących w kamieniu nazębnym [2]. 

W 1912 roku Ilja Miecznikow stworzył teorię o prozdrowotnych właściwościach bakterii 

zawartych w fermentowanych produktach mlecznych, które wpływają na dobrą kondycję 

zdrowotną i długowieczność [3]. Postulował, że liczebność i skład bakterii zamieszkujących 

nasz układ pokarmowy ma ogromny wpływ na starzenie się organizmu i jego prawidłowe 

funkcjonowanie. Miecznikow jest uznawany jest za prekursora koncepcji naturalnej flory 

bakteryjnej, zwanej dzisiaj mikrobiotą. Nazwa flora bakteryjna jest już historyczna i obecnie 

nieużywana, gdyż bakterie nie są już zaliczane do królestwa roślin, co sugeruje człon „flora” 

[4]. Ilja Mieczników na podstawie swoich przekonań został propagatorem spożywania 

produktów mlecznych powstających w wyniku fermentacji, tzn. jogurtów, kefirów. Sam 

codziennie pił kwaśne mleko, uważając, że bakterie Lactobacillus w nich zawarte zastępują 

mikrobiotę jelitową, a w efekcie opóźniają proces starzenia. Swoją hipotezę opierał na 

obserwacji długowieczności mieszkańców krajów bałkańskich i Rosji. Intrygowała go 

niezwykle duża liczba osób, które dożyły 100 lat, mimo iż większość z nich żyła biednie, bądź 

bardzo skromnie. Wysnuł hipotezę postulującą zależność między spożywaniem produktów 

mlecznych poddanych fermentacji a długowiecznością. Systematyczne badania nie 

potwierdziły wpływu nabiału na opóźnianie procesu starzenia, ale prebiotyki znalazły liczne 

zastosowania w leczeniu i profilaktyce chorób, a ich produkcja to obecnie wielomiliardowy 

światowy przemysł [3]. 
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1.2.  Pojęcie mikrobioty i mikrobiomu, 

Mikrobiota i mikrobiom zastąpiły pojęcie naturalnej mikroflory.  

Termin mikrobiom został zaproponowany w 2001 roku przez Joshua Lederberga. Nazwał on  

w ten sposób populację drobnoustrojów lub zespół wszystkich drobnoustrojów występujących 

w określonym środowisku [5]. Obecnie znaczenie tego pojęcia jest inne. 

Mikrobiom oznacza zbiór genomów wszystkich drobnoustrojów zasiedlających dany biotop. 

Mikrobiotą zaś określa się ogół mikroorganizmów (bakterie, drożdże, grzyby, wirusy) 

zamieszkujących w określonym środowisku, lub w organizmie gospodarza zwierzęcego  

(np. w skórze, żołądku, jelitach) lub rośliny [6]. Zjawiska związane z mikrobiomem  

i mikrobiotą są obecnie obiektem intensywnych badań, a pojęcia te bywają używane zamiennie.  

Metodami badania mikrobioty są metody klasyczne, tzn. hodowla w warunkach in vitro na 

różnych podłożach oraz molekularne opierające się na badaniu genomu danego drobnoustroju.  

Badanie mikrobioty wymaga izolacji i identyfikacji drobnoustrojów, wykorzystuje się tutaj 

klasyczne metody mikrobiologii, które opierają się na hodowli mikroorganizmów. 

Wykorzystywane są w tym celu podłoża namnażające, wybiórcze i różnicujące. Po uzyskaniu 

czystych hodowli dokonuje się identyfikacji drobnoustroju analizujące jego właściwości 

fizjologiczne, biochemiczne i serologiczne. Celem tych działań jest uzyskanie informacji  

o wszystkich lub jak największej liczbie bakterii obecnych w analizowanej próbce. Bakterie 

różnych gatunków różnią się wymaganiami, co do warunków wzrostu i tempem wzrostu. 

Istnieje jednak wiele bakterii, dla których nie udało się opracować metod hodowli. Analizy 

wykonane metodami genetycznymi ujawniły, że od 20 % do 60% drobnoustrojów bytujących 

w organizmie człowieka nie mogą być hodowane w warunkach in vitro [7]. Zaletą metod 

klasycznych jest względna łatwość ich użycia, szybka identyfikacja i relatywnie niska cena. 

Rozwój genetyki doprowadził do powstania metod molekularnych, w których różne gatunki 

bakterii mogą być identyfikowane na podstawie sekwencji genu kodującego 16S rRNA.  

Każda żywa komórka zawiera małą podjednostkę rybosomu, którą określa się jako 16S  

w przypadku komórek prokariotycznych (w tym bakterii) i 18S w przypadku komórek 

eukariotycznych. Sekwencja 16S rRNA jest inna u różnych gatunków. Kilka odcinków tego 

genu jest wysoce konserwatywnych u wszystkich grup bakterii. Sekwencje te są przeplatane 

„regionami hiperzmiennymi”, które wykazują wysoką zmienność i odzwierciedlają ewolucyjną 

dywergencję bakterii. Ich analiza stanowi zatem wiarygodna metodę identyfikacji i klasyfikacji 

filogenetycznej gatunków bakterii.  



10 

Ogromną zaletą metod opartych na sekwencjonowaniu DNA jest to, że nie wymagają uzyskania 

hodowli bakteryjnych. Ponadto w momencie badania mieszanin bakteryjnych umożliwiają 

ocenę względnej liczności różnych grup bakterii niezależnie od ich zdolności do wzrostu  

w hodowli. Techniki molekularne początkowo wykrywały jedynie różnice w długości i znaczne 

różnice w sekwencjach nukleotydowych. W wyniku szybkiego rozwoju technik dostępne jest 

wysokowydajne sekwencjonowanie 16S rDNA lub sekwencjonowanie całych genomów 

drobnoustrojów obecnych w analizowanej próbce [8]. Inne techniki badań to elektroforeza  

w żelach z gradientem czynnika denaturującego, real time PCR, techniki mikromacierzowe [7]. 

Projektem wykorzystującym metody molekularne był Human Microbiome Project (HMP), 

projekt zsekwencjonowania całego mikrobiomu człowieka, który rozpoczął się w 2007 roku. 

Jego celem było zsekwencjonowane genu kodującego 16S rRNA wszystkich 

mikroorganizmów tworzących mikrobiom człowieka. Próbki pochodziły ze skóry, jamy ustnej, 

przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego. Analiza wyników polegała na 

poszukiwaniu korelacji między składem mikrobiomu a płcią, wiekiem czy stanem zdrowia 

dawcy próbki. W następnym etapie analiz sekwencjonowano próbki od osób pochodzących z 

różnych populacji, poszukując podobieństw i różnic w składzie mikrobiomu. [9].  

1.3.  Mikrobiota człowieka  

Obecnie uważa się, że liczba komórek bakterii zasiedlających ludzki organizm jest równa 

całkowitej liczbie komórek ciała człowieka, według niektórych badaczy liczba bakterii może 

być nawet 10-krotnie większa. 

Szacuje się, że w skład mikrobioty wchodzi 1014 bakterii, z czego 70% z nich zasiedla jelito 

grube. Bakterie te ważą łącznie tyle samo co ludzki mózg, tzn. 1,5-2kg [10]. 

Mikrobiota ludzka składa się z mikroorganizmów zasiedlających poszczególne części 

organizmu - jamę ustną, jamę nosową, jelita, pochwę, układ moczowy, skórę.  

Jej rozmieszczenie nie jest przypadkowe, lecz w zależności od lokalizacji ma ściśle określony 

skład. Mikroorganizmy występujące w różnych obszarach mają zdolność do odbierania 

informacji o swoim gospodarzu, poprzez ciśnienie osmotyczne, pH, składniki pokarmowe. 

Dzięki temu możliwa jest interakcja pomiędzy komórkami bakteryjnymi a komórkami 

ludzkimi. W dodatku drobnoustroje mogą wpływać na poziom ekspresji genów gospodarza, 

szczególnie tych, które zapewnią bakteriom przetrwanie [11]. U człowieka najbardziej 

zróżnicowana mikrobiota występuje w przewodzie pokarmowym. Liczba i rodzaj bakterii są 

zróżnicowane w zależności od jego odcinka, jednak zdecydowanie największa liczba  
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i różnorodność drobnoustrojów występuje w jelicie grubym [10]. Na przykład jama ustna 

zasiedlana jest przez 108 bakterii, a dominują rodzaje Streptoccoccus, Peptoccocus, 

Bifidobacterium, Staphyloccocus, Lactobacillus oraz Fusobacterium. Z kolei w żołądku  

i dwunastnicy liczba bakterii jest znacznie mniejsza (do 101-103 bakterii), a głównymi 

mikroorganizmami są Helicobacter pylori, Lactobacillus, Streptococcus oraz grzyby 

drożdżopodobne Candida albicans. Mikrobiota jelita grubego jest najbardziej zróżnicowana, 

liczba gatunków wynosi 800-900 [12]. Najliczniej w mikrobiocie jelitowej występują bakterie 

z rodzajów Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium, Fusobacterium, Ruminococcus  

i w mniejszej liczbie Lactobacillus spp., Escherichia coli, Enterococcus feacalis, Bacillus spp., 

Clostridium spp. i Streptococcus spp [9]. Z uwagi na bardzo liczną obecność bakterii, 1012 na 

gram kału, mikrobiota jelita grubego nazywana jest najgęstszym ekosystemem świata. Rozwój 

mikrobioty jelitowej zaczyna się już w okresie prenatalnym, a intensywna kolonizacja 

następuje w momencie porodu siłami natury. Niezwykle ważne jest karmienie piersią, dzięki 

czemu u dzieci w przewodzie pokarmowym dominują Bifidobacteria i Lactobacillus, co 

zapobiega kolonizacji przewodu pokarmowego przez patogeny [10]. 

Ludzka skóra jest pierwszą linią obrony przed wnikaniem patogenów. Elementy skóry będące 

„schowane” takie jak pachwiny, sklepienie pach mają wyższą temperaturę i wyższą wilgotność 

w stosunku skóry „odkrytej”. Takie warunki sprzyjają rozwojowi organizmów, takich jak 

pałeczki Gram-ujemne czy Staphyloccocus aureus. Obszary skóry biorące udział  

w intensywnym procesie termoregulacji przez gruczoły łojowe, na przykład skóra pleców, 

twarzy są zasiedlone przez bakterie Propionibacterium spp. i grzyby Malasseizia spp. Skóra 

ramion i nóg, ze względu na wahania jej temperatury często jest przesuszona, w wyniku czego 

liczba drobnoustrojów na niej jest znacznie mniejsza. Najliczniejszymi mikroorganizmami 

żyjących na skórze są Staphylococcus epidermidis i inne gronkowce koagulozo-ujemne oraz 

bakterie z gromady Actinobacteria, między innymi rodzaje Corynebacterium, 

Propionibacterium, Brevibacterium, Micrococcus. Wymienione mikoorganizmy uznaje się za 

stałą mikrobiotę skóry [9].  

W drogach oddechowych człowieka głównymi mikroorganizmami są Actinobacteria 

(Propionibacterium spp., Corynebacterium spp.) oraz Fusarium (Staphylococcus spp.  

m.in S. epidermidis, S.capitis, S. hominis, S. haemolyticus, S. lugdunensis i S.warneri), 

Streptoccous viridans. Stwierdzono także obecność bakterii z rodzaju Aureobacterium  

i Rhodococcus. W mniejszości występują Neisseria spp. i Gemella spp. Przeprowadzono 

analizy badając ludzi zdrowych i ludzi cierpiących na infekcje górnych dróg oddechowych.  

U osób zdrowych notowano liczniejszą obecność bakterii z rodzaju Streptococcus, Veilonella  



12 

i Prevotella w porównaniu do ludzi chorych, a u większości stwierdzono także bakterie  

z rodzaju Haemophilus, Gemella, Rothia [9]. Co ciekawe w innych badaniach wykryto 

zależność pomiędzy wiekiem człowieka a składem mikrobioty błon śluzowych nosa. U osób 

dorosłych kolonizacja S. aureus jest bardziej powszechna niż u dzieci. Odwrotna sytuacja była 

w przypadku Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae. Dowiedziono także,  

że u młodzieży przed okresem dojrzewania dominującym rodzajem jest Actinobacteria, 

Corynebacterium. Wyraźna zmiana mikrobiomu nosa występuje w okresie dojrzewania  

i utrzymuje się u większości dorosłych do 65 roku życia. W wieku emerytalnym dominuje 

Actinobacteria, a w szczególności rodzaje Corynebacterium, Propionibacterium oraz 

Firmicutes [13]. 

U małych dzieci odkryto zależność pomiędzy składem mikrobiomu a porą roku. Większy udział 

bakterii Gram-ujemnych, Preteobacteria, Fusobacteria, stwierdzono jesienią/zimą  

w porównaniu do wymazu pobranego wiosną. Większą liczebność bakterii Gram-dodatnich 

zauważono zaś podczas wiosny (Firmicutes, Bacillus, Lactobacillus). Odnotowana korelacja 

występowała niezależnie od stosowania antybiotyków lub wystąpienia infekcji wirusowej [14]. 

1.4.  Rola mikrobioty w organizmie człowieka 

Mikrobiota bytująca w organizmie człowieka korzysta z substancji odżywczych  

w sprzyjających warunkach fizykochemicznych takich jak pH, warunki oksydacyjno-

redukcyjne, wilgotność, ciśnienie osmotyczne i temperatura.. Organizm ludzki korzysta 

również z dobrodziejstw tej symbiozy. Jedną z nich jest ochrona przez patogenami  

i pasożytami, stymulowanie odpowiedzi immunologicznej, zwiększone możliwości trawienne. 

Mikrobiota ma wpływ także na dostępność makro i mikroelementów, przykładem mogą być 

bakteryjne fitazyny, które uwalniają jony Ca2+ i Mg2+ z pożywienia (nasion) [15]. Dzięki 

mikrobiocie możliwe jest przekształcenie złożonych składników pokarmowych w proste, 

np. metabolizm tłuszczów złożonych w krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SFCA). 

Dodatkowo mają niezbędny wpływ na metabolizm kwasów żółciowych, bilirubiny, 

cholesterolu i syntezie witamin K, B1 ,B6, B12 oraz kwasu foliowego [12]. Mikrobiota chroni 

przed patogenami przez wpływ na produkcję defensyn, stymulację tempa proliferacji 

enterocytów [15], neutralizuje patogeny bakteryjne konkurując o receptory błonowe, czy 

współzawodnicząc o siedlisko i składniki pokarmowe [16]. Bakterie Bifidobacterium spp., 

Bacteroides spp i Lactobacillus spp w wyniku fermentacji syntetyzują między innymi kwas 

mlekowy, który zakwasza środowisko jelitowe. W wyniku tego działania w jelitach utrzymuje 
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się lekko kwaśne pH, zapewniając ochronę przed bakteriami chorobotwórczymi [12]. 

Mikrobiota jelit wpływa również na rozwój mózgu i ośrodkowego układu nerwowego, a także 

na reakcję na stres [11]. Mikrobiota jelitowa ma swój udział w odpowiedzi immunologicznej. 

Nie wywołuje odpowiedzi zapalnej, a wręcz pomaga w utrzymaniu równowagi pomiędzy 

limfocytami Th1/Th2 przez aktywację cytokin. Odpowiadają za to bakterie z rodzaju 

Enterococcus, wspomagając pośrednio syntezę immunoglobuliny sekrecyjnej IgA. 

Wydzielnicze przeciwciała IgA pełnią ważną funkcję, gdyż hamują adhezję patogenów do 

nabłonka błon śluzowych i działają bakteriostatycznie. Dlatego też w przypadku nawracających 

infekcji stosowane są niepatogenne szczepy E. faecalis jako probiotyki. Kolejnym 

mechanizmem działania mikrobioty jelitowej jest wpływ na aktywację komórek GALT  

( z ang. gut-associated lymphoid tissue-całość tkanki limfatycznej w układzie pokarmowym) 

przez LSP (liposacharydu z błony komórkowej Escherichia coli) do syntezy czynników 

przeciwbakteryjnych oraz dojrzewania komórek dendrytycznych. Komórki GALT są 

immunostymulującymi komórkami tkanki limfatycznej związanej z jelitem. Należy także 

dodać, że w tym miejscu powstaje około 70-80% komórek odpornościowych organizm [12].  

1.5.  Zaburzenia mikrobioty u ludzi 

Zaburzenia mikrobioty u ludzi i zwierząt mogą powodować wiele schorzeń. Stwierdzono,  

że choroby cywilizacyjne mogą mieć związek zaburzeniami składu mikrobioty jelitowej. Około 

15% chorób nowotworowych potencjalnie jest spowodowana przez infekcje bakteryjne. 

Zmiany mikrobioty są spowodowane cywilizacyjnymi zmianami w stylu życia, co wiąże się  

z większą częstością występowania cukrzycy typu 2 oraz otyłości. Osoby otyłe posiadały 

więcej bakterii z grupy Firmicutes i odpowiednio mniej bakterii z grupy Bacteroides  

w porównaniu do osób szczupłych. Myszy pozbawione mikrobioty jelitowej pomimo diety 

bogatej w cukry i tłuszcze, nie tyły. Co ciekawe po przeszczepie mikrobioty zauważono u nich 

przyrost tkanki tłuszczowej. Dodatkowo zaburzenia składu mikrobioty obserwuje się przy 

reumatoidalnym zapaleniu stawów, astmie, nadciśnieniu, chorobach sercowo-naczyniowych, 

autyzmie, depresji, niealkoholowym stłuszczeniu wątroby czy stwardnienia rozsianego [5]. 

Ciekawym przypadkiem jest zależność pomiędzy składem mikrobioty a reakcją poszczepienną. 

Zaszczepiono dzieci nigeryjskie i szwedzkie przeciwko polio, cholerze i zakażeniom 

rotawirusami. U dzieci z krajów rozwijających się zauważono niższą odpowiedź 

immunologiczną w porównaniu do dzieci z krajów wysokorozwiniętych, na co miały wpływ 

bakterie probiotyczne w jelitach [5]. Zaburzenia mikrobioty są podstawowym czynnikiem 
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rozwoju chorób takich jak: nieswoiste zapalenie jelit oraz wrzodziejące zapalenie jelita 

grubego. Zaobserwowano w tych przypadkach obniżoną liczebność gatunku Faecalibacterium 

prausnitzii, który u osób zdrowych stanowi od 2 do 15 % całkowitej mikrobioty jelitowej. 

Jednoznaczny wpływ na zaburzenia mikrobioty ma wzrost higienizacji życia, dzieci są 

chronione przed nadmiernym kontaktem z drobnoustrojami. Konsekwencją tego działania 

może być nadmierna reakcja immunologiczna na pyłki bądź roztocze obecne w kurzu, czy 

nawet tkanki własne. Dodatkowo zmiany mikrobioty wynikające ze stosowania antybiotyków 

podczas ciąży, poród przez cesarskie cięcie, leczenie antybiotykami we wczesnych latach życia 

zwiększają ryzyko wystąpienia astmy u dzieci [12]. Udowodniono, że dzieci urodzone drogą 

cesarskiego cięcia częściej zapadają na choroby cywilizacji, takie jak: nadciśnienie tętnicze, 

cukrzycę czy otyłość [17]. 

1.6.  Korzyści z badania mikrobiomu zwierząt 

Mikrobiom zwierząt nie został tak dobrze zbadany jak mikrobiom człowieka. Zwierzęta żyjące 

na wolności, dzięki surowym warunkom i często walką o przetrwanie, wykazują odporność na 

wiele chorób czy na żywność zawierającą substancje potencjalnie toksyczne. 

Mikrobiomy dzikich zwierząt zawierają mikroorganizmami, które nie występują u ludzi. 

Zbadanie ich mikrobiomu może dostarczyć cennych szczepów wytwarzających nowe 

antybiotyki, immunomodulatory, czy enzymy cenne dla biotechnologii. Przykładem może być 

adaptacja zwierząt do spożywania mięsa, będącego już w stanie rozkładu czy zjedzenie 

trujących roślin. Zdolności regeneracyjne, ekstremalna długowieczność to pożądane cechy, 

których osiągnięcie jest marzeniem ludzi dwudziestego pierwszego wieku [18]. 

Długowiecznością charakteryzują się na przykład żółwie żyjące dłużej od człowieka [19], bądź 

nietoperze [20], które żyją o wiele dłużej niż ssaki ich wielkości. Niektóre z tych właściwości 

mogą mieć związek ze składem mikrobioty zwierzęcia. Badanie mikrobioty może dostarczyć 

cennych danych, które pozwolą opracować nowe terapie lub wprowadzić prozdrowotne zmiany 

w stylu życia ludzi. [18]. 

Badania prowadzone na kociętach wykazały związek między zmianą mikroflory wywołanej 

dietą a złożonymi efektami metabolicznymi i hormonalnymi w organizmie gospodarza [21]. 

Wiele badań skupia się na zdefiniowaniu różnorodności drobnoustrojów stanowiących 

mikrobiotę, by zrozumieć w jaki sposób przyczyniają się do wzrostu zwierząt. Przez starannie 

zaplanowaną modyfikację składników paszy można wpłynąć na rozwój zwierząt, zwłaszcza we 

wczesnych etapach życia, oraz pomóc im w adaptacji do nowych środowisk [22].  
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Jedną z ważnych kwestii medycznych jest patogenność mikroorganizmów odzwierzęcych. 

Analiza tej grupy bakterii może wyjaśnić czas i drogi ich przenoszenia do populacji ludzkiej 

[23]. Początki rozwoju rolnictwa skutkowały bliskimi kontaktami ludzi z udomowianymi 

zwierzętami. Oprócz licznych korzyści wiązało się to z zagrożeniem przeniesienia patogenów 

zwierzęcych na ludzi. Większość chorób zakaźnych (około 75%) występujących u ludzi jest 

spowodowana przez patogeny odzwierzęce [24]. Przyspieszona degradacja siedlisk 

przyrodniczych spowodowana przez urbanizację, przyspiesza procesy ewolucyjne, tworząc 

warunki do wzmożonego rozprzestrzeniania się patogenów [22]. Przykładami takich zjawisk 

są ostatnie epidemie spowodowane przez odzwierzęce wirusy – HIV, wirus Ebola i SARS-

CoV2 [25]. Dotyczy to także chorób przewlekłych, które występują u ludzi, gdzie procesy 

dysbiotyczne w obrębie mikrobioty często prowadzą do zwiększonej podatności na infekcje 

wywołane przez patogeny oportunistyczne. Zaburzenia mikrobioty mogą także wpływać na 

produktywność zwierząt. Poprawa zdrowia zwierząt, wymaga lepszego zrozumienia składu 

mikrobioty, jej zróżnicowania oraz jej wpływu na chorobotwórczość [22].  

Badano wpływ mikrobioty na zachowanie dzikich zwierząt. Istnieje przypuszczenie, że może 

on pośredniczyć w plastyczności fenotypów behawioralnych, takich jak migracja, 

towarzyskość, poszukiwanie partnerów lub zachowanie żerowania. Może to mieć wpływ na 

zachowania takie jak pamięć o przebytych przez zwierzę trasach oraz miejsce żerowania, 

skłonność do dołączania do grup społecznych, unikaniu drapieżników [26]. Wiedza o tych 

zależnościach mogłaby nam pomóc w zrozumieniu zachowań dzikich zwierząt, co miałoby 

pozytywny skutek w aspekcie ekologicznym i podniosło dobrostan wielu gatunków zwierząt. 

Poznanie zachowań behawioralnych już w przeszłości pozwoliło poznać pierwotne instynkty, 

lepiej zrozumieć przeszłość filogenetyczną i odnaleźć analogię pomiędzy ludzką a zwierzęcą 

psychiką.  

1.7.  Mikrobiota górnych dróg oddechowych zwierząt 

Badania mikrobioty dróg oddechowych ssaków są nieliczne, wskazują, że jest ona niezwykle 

zróżnicowana i zależy od gatunku zwierzęcia, od warunków środowiskowych, w których 

zwierzę żyje, klimatu czy przebytych chorób.  

W tej części pracy omówione zostaną wyniki szczegółowych badań, w których analizowano 

mikrobiotę lub mikrobiom górnych dróg oddechowych poszczególnych gatunków ssaków.  

W wyniku badania 23 zdrowych psów okazało się, iż głównymi składnikami mikrobioty 

górnych dróg oddechowych są bakterie rodzaju Phyllobacterium, Moraxella, 
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Cardiobacteriaceae i Staphylococcus, które zidentyfikowano korzystając z metod 

sekwencjonowania nowej generacji. Szczepy wyizolowano z jamy nosowej. Badanie miało na 

celu wyizolowanie mikroorganizmów bytujących jamie nosowej zdrowych psów, ale również 

porównanie ich z mikrobiotą psów cierpiących na choroby nosa. Stwierdzono znaczne różnice 

w mikrobiotach w tych obu przypadkach [27]. W Monachium zbadano, metodą 

sekwencjonowania DNA, koty zdrowe i koty chore na choroby układu oddechowego pod 

względem jakości i liczby drobnoustrojów w jamie nosowej. U 28 zdrowych kotów w wieku 

od 6 miesięcy do 14 lat najczęściej wykrywanymi bakteriami były Moraxella spp., 

Bradyrhizobiaceae, Staphylococcus spp., Pasteurella spp., Chlamydia i Streptococcus spp. 

Badane zdrowe koty pochodziły od właścicieli i z placówek takich jak schroniska. Ich 

mikrobiotę analizowano uwzględniając wiek i środowisko zamieszkania. Koty żyjące  

w warunkach domowym miały znacznie mniejszą liczebność rodzaju Moraxella, podczas gdy 

liczebność Staphylococcus i Pasteurella była wyższa. Dodatkowo koty młode posiadały 

bardziej liczną mikrobiotę, lecz ich różnorodność była o wiele mniejsza niż u starszych 

osobników. Autorzy, uwzględniając inne badania, sugerują, iż rodzina Moraxellaceae może 

być najliczniejszą rodziną bakterii w jamie nosowej kotów. Należy zaznaczyć, że mikrobiota 

nosa kotów różniła się znacząco na poziomie osobniczym [28]. 

Przeprowadzono eksperyment w Północnej Ameryce, w którym poddano badaniu 14 zdrowych, 

żyjących dziko owiec i 10 hodowanych przez człowieka. W przypadku owiec hodowlanych 

głównym mikrobem bytującymi w aparacie nosowym i migdałkach był Staphyloccous, 

Streptoccus dominował zaś u dziko żyjących osobników. Z bakterii Gram-dodatnich zarówno 

u owiec hodowlanych jak i dziko żyjących wyizolowano Bacillus spp., Corynebacterium spp., 

Actinomycetes, Actinomyces pyogenes. Bakterie Gram-ujemne także zasiedlały zbadane owce, 

a były nimi Acitenobacter spp., Enterobacter spp., Moraxella spp., Pasteurella spp., 

Pseudomonas fluorescens. Warto dodać, iż Pasteurella haemolotyica była najbardziej licznym 

gatunkiem bakterii Gram-ujemnych stwierdzonym w badaniu w obu przypadkach [29].  

Przeprowadzono także badania na cielętach hodowanych w północno-zachodnich Włoszech. 

Zbadane zostały zwierzęta w wieku od 5 do 14 miesięcy. Najczęściej znajdowano bakterie  

z rodzaju Mycoplasma, Moraxella i Pasteurella, cztery inne rodzaje stanowiły powyżej 1% 

mikrobioty -  Sphingomonas, Mannheimia, Agregatibacter oraz Bacteroides. Niezaprzeczalnie 

dominował rodzaj Mycoplasma, bakterie były obecne w dużej liczbie, zarówno u zdrowych 

osobników, jak i chorych na BRD (z angielskiego bovine respiratory disease, tzn. choroba 

układu oddechowego bydła) [30]. W innym eksperymencie przeprowadzonym na 174 cielętach 

holsztyńskich w stanie Nowy Jork (USA) badano zróżnicowanie mikrobioty w zależności od 
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dnia życia. Pobieranie wymazów z nosa cieląt następowało w 3, 14, 28 i 35 dniu życia. 

Wykazały one, że w mikrobiota może się zmieniać nawet w stosunkowo krótkim czasie. 

Szczególnie licznie występowały Mycoplasma, Mannheimia, Pasteurella, Staphylococcus  

i Streptococcus niezależnie od warunków zdrowotnych i czasu pobierania prób [31]. 

13 wałachów biorących udział w wyścigach konnych było badanych przez okres 12 dni. 

Stwierdzono, że zdecydowaną większość całkowitej liczby bakterii stanowiły Sphingomonas, 

Pantoea, Pseudomonas, Agrococcus, Knoellia, Arthrobacter, Streptomyces, Jeotgalicoccus, 

Planomicrobium, Hymenobacter, Pedobacter, Prevotella. Rodzaj Sphingomonas i Pantotea 

były najliczniejsze w wymazach. Zwiększona liczebność Streptococcus została zauważona  

w przypadku koni cierpiących na zapalenie dróg oddechowych, czego nie odnotowano  

u osobników zdrowych [32]. 

1.8.  Zwierzęta jeleniowate  

Zwierzęta jeleniowate według systematyki należą do rzędu parzystokopytnych i podrzędu 

przeżuwaczy. Do ich rodziny zalicza się 40 gatunków i 200 podgatunków, które bytują niemal 

na całym globie. W Polsce w warunkach naturalnych występują jeleń szlachetny (Cervus 

elaphus), sarna (Capreolus capreolus), łoś (Alces alces), daniel zwyczajny (Dama dama), jeleń 

sika (Cervus nippon). Jeleń szlachetny występuje naturalnie we wszystkich dużych 

kompleksach leśnych w Polsce. Natomiast daniele nie są gatunkiem rodzimym. Zostały 

introdukowane do Polski po raz pierwszy w XII wieku i z powodzeniem się zadomowiły. Żyją 

w środowisku naturalnym, hodowane są na farmach oraz w parkach.  

Jeleń szlachetny jest największym przedstawicielem rodziny jeleniowatych. Jego masa ciała 

może sięgać nawet 400 kg, przy czym długość ciała może osiągać 250 cm. Daniel jest mniejszy 

od jelenia szlachetnego i ma bardziej krępą, przysadzistą sylwetkę. W polskich warunkach 

zwierzęta osiągają pomiędzy 75 a 90 cm wysokości w kłębie. Byki ważą 42 – 82 kg, łanie  

37 – 50 kg. Cechą charakterystyczną członków rodziny jeleniowatych jest poroże, inaczej 

zwane wieńcem, którego posiadaczem są wyłącznie samce. Wyjątkiem są renifery, nie 

występujące w naszej florze, u których poroże wyrasta także samicom. Wszystkie jeleniowate 

są zwierzętami roślinożernymi jednak ich preferencje pokarmowe różnią się nawet w obrębie 

gatunku w zależności szerokości geograficznej, w której występują. Na przykład daniele (Dama 

dama) żywią się trawą i roślinami zielonymi, a sarna (Capreolus capreolus) młodymi pąkami, 

świeżymi liśćmi, owocami i kwiatami z roślin drzewiastych [33]. 
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W Polsce kontrolą dzikiej populacji jeleni, saren i dzików zajmują się koła łowieckie. Myśliwi 

regulują liczebność stad oceniając stan zdrowia i wiek zwierząt jeleniowatych w czasie 

rykowiska. Polowania mają na celu usunięcie ze stada zwierząt obarczonych wadami 

genetycznymi, chorobami, zwierząt starzejących się oraz utrzymanie prawidłowego składu 

stada uwzględniając płeć i wiek zwierząt. Według uchwały Uchwała NRŁ 14/2015 z 15 grudnia 

2015 r i jej zmian w kolejnych latach zasady selekcji są ściśle określone, a ocenę odstrzałów 

dokonują komisje, w skład których wchodzą przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego. 

Polowania odbywają się przeważnie w czasie od września do końca lutego.  

1.9.  Budowa i funkcja aparatu nosowego jeleniowatych oraz jego 

mikrobiota.  

W aparacie nosowym zwierząt kopytnych znajduje się złożony labirynt dróg oddechowych, 

dzięki którym wymiana powietrza, filtrowanie wdychanych zanieczyszczeń, rozpoznawanie 

zapachów są możliwe i efektywne. Drogi oddechowe wyłożone są błoną śluzową, która 

odgrywa ważną rolę w oczyszczaniu i ogrzewaniu powietrza oraz odpowiedzi na alergeny.  

Błona śluzowa renifera (Rangifer tarandus) jest bogato unaczyniona, a obfite mikrokrążenie 

sprzyja dużej koncentracji czerwonych krwinek. Sieci mikronaczyniowe i naczynia kształtem 

przypominają mikrokrążenie obserwowane u ludzi, jednakże gęstość naczyń błony śluzowej 

nosa u reniferów jest 25% wyższa. Jest to adaptacja do ekstremalnych temperatur, z którymi 

zwierzęta muszą się zmierzyć podczas srogiej zimy [34]. 

Jama nosowa jest oddzielona przegrodą nosową do dwóch otworów, z których każdy ma trzy 

główne obszary anatomiczne, przedsionek nosa, przedsionek szczękowy-turbinowy, a także 

wnękę zwaną „węchową”. Wnęka węchowa jest wyłączona z głównej drogi przepływu 

powietrza oddechowego przez blaszkę poprzeczną. Obszar szczękowo-turbinowy zaś zajmuje 

znaczną część długości dołu nosowego (około 50%). Ma to znaczenie przy wdychaniu 

powietrza, które dzięki długości dołu nosowego zostaje ocieplane. Wspomniane obszary są 

wyłożone głównie wielowarstwowym nabłonkiem rzęskowym.  

Przepływ powietrza zasadniczo jest laminarny, jednakże przy niektórych czynnościach,  

np. wąchaniu, dyszeniu staje się bardziej burzliwy. Taką właściwość wykazują także inne ssaki, 

np. psy [35]. Jeleniowate charakteryzuje także niepodzielona wewnętrznie komora nosowa  

i obecność bezpośredniego kontaktu pomiędzy kośćmi przed-szczękowymi i nosowymi.  

U różnych gatunków można wyróżnić dwie podstawowe różnice z cech fizycznych. Jedna  

z nich to niepodzielona komora nosowa. Druga wyróżnia się komorą nosową podzieloną 
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lemieszem (jedna z kości tworzących podniebienie), a kości przed-szczękowe nie mają 

bezpośredniego kontaktu z kośćmi nosowymi [33]. 

W literaturze niewiele jest doniesień o mikrobiocie aparatu nosowego zwierząt z rodziny 

jeleniowatych. Przeprowadzono badanie na 39 mulakach białoogonowych (Odocoileus 

virginianus), żyjących w stanie Georgia (USA). Pobrano od nich próbki z czoła, nosa i języka. 

Zwierzęta były osobnikami w wieku od 0,5 roku do 6,5 lat, w większości płci męskiej.  Wysiane 

próbki hodowano przez 48 godzin w temperaturze 35 °C i poddano analizie systemem VITEK 

(Biomerieux), w celu identyfikacji wyizolowanych szczepów. Zauważono przewagę bakterii 

Gram-dodatnich nad bakteriami Gram-ujemnymi. Najbardziej liczne były bakterie z rodzaju 

Staphyloccocus, stanowiły 25,1% wszystkich izolatów, S. aures był najczęściej 

identyfikowanym gatunkiem. Wyizolowano także S. agnetis, S. cohnii, S. saprophyticus,  

S. sciuri. Bakterie z rodzaju Bacillus plasowały się na drugim miejscu występując w 21,6% 

wszystkich izolatów. Najbardziej licznym gatunkiem był Bacillus cereus i Bacillus firmus.  

Z bakterii Gram-dodatnich wyizolowano także Arthrobacter arilaitensis, Cellulomonas spp., 

Miroccocus spp., Paenibacillus lautus, Exiguobacterium spp., Curtobacterium spp., 

Streptococcus gallolyticus, Streptomyces spp., Tueperella pyogenes. Liczba wyizolowanych 

bakterii Gram-ujemnych była znacząco mniejsza, a główni przedstawiciele to Acinetobacter 

spp., Chryseobacterium spp., Enterobacter spp., Gibbsiella quercinecans, Moraxella spp., 

Pantotea ananatis, Serratia marscencens, Solibacillus silvestris, Stenotrophomonas spp. [36]. 

Publikacje na temat mikrobioty jeleniowatych są nieliczne, staranna kwerenda literatury 

pozwoliła na znalezienie tylko jednej publikacji opisującej drobnoustroje zasiedlające aparat 

nosowy przedstawiciela jeleniowatych, mulaka białoogonowego. Badania dotyczące 

mikrobioty nosa danieli opisywane w niniejszej pracy dostarczają nowych informacji w 

kontekście światowego piśmiennictwa naukowego. Badania nad mikrobiotą zwierząt rozwijają 

się bardzo intensywnie, ale już teraz wiadomo, że podobnie jak w przypadku ludzi, także tutaj 

skład mikrobioty ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia i dobrostanu tych pięknych zwierząt. 
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2. CEL PRACY 

 

 

Celem pracy była izolacja, identyfikacja i zbadanie szczepów bakterii wyizolowanych z 

wymazów z nosa danieli zwyczajnych (Dama dama).  
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3. MATERIAŁY I METODY 

3.1.  Pobranie prób 

Pobrano wymazy z nosa danieli zwyczajnych (Dama dama) w Stacji Hodowli Jeleniowatych 

Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym. Próbki pobrano w dniach 15.09-24.09.2020 

od samców. Pozostałe próbki pobrano w dniach 0102.12 i 11.12.2020 od samic i młodych 

zwierząt. Wszystkie próbki pobrano w czasie rutynowych działań hodowlanych. Do pobrania 

próbek użyto wymazówek z wacikiem wiskozowym i podłożem Stuarta. 

Próbki do momentu wysiania przechowywano w lodówce. 

Wymazy pobrano łącznie od 66 zwierząt. W dniach 23-24.09.2020 pobrano 24 próbek, zaś  

w terminach: 0102.12.2020 i 11.12.2020 pobrano łącznie 42 próbek.  

3.2.  Podłoża hodowlane 

Podłoże Stuarta w wymazówkach firmy Medlab - jest to sterylny, gotowy do użytku zestaw, 

służący do pobierania i transportowania próbek klinicznych przeznaczonych do badań 

mikrobiologicznych. Za pomocą zestawu pobrano wymazy z nosa danieli zwyczajnych  

(Dama dama).  

Skład podłoża: 

Chlorek wapnia 0,10 g 

Kwas merkaptooctowy  1,0 ml 

Glicerynofosforan sodu 10,00 g 

 

Skład podłoża w przeliczeniu na 1 l wody destylowanej.  

 

Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Agar krwawy) firmy Becton Dickinson GmbH 

- jest to podłoże wykorzystywane do posiewu materiału. Analizowano morfologię kolonii 

uzyskanej po hodowli i typowano kolonie do następnych analiz. Z agaru krwawego bakterie 

były przesiewane na podłoże Chapmana, w celu izolacji gronkowców.  
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Skład podłoża: 

Trzustkowy hydrolizat kazeiny 12,0 g 

Hydrolizat pepsynowy tkanki 

zwierzęcej 

5,0 g 

Wyciąg drożdżowy 3,0 g 

Wyciąg wołowy 3,0 g  

Skrobia kukurydziana 1,0 g 

Chlorek sodu 5,0 g 

Agar 13,5 g 

Kolistyna 10,0 mg 

Kwas nalidyksowy 10,0 g  

Krew owcza pozbawiona włóknika 5% 

 

Skład podłoża w przeliczeniu na 1 l wody destylowanej.  

 

Bulion LB (Lurii-Bertaniego), firmy Biomaxima – podłoże wykorzystano do hodowli 

mikroorganizmów z rodzaju Bacillus, które identyfikowano za pomocą testu Bacillus ID 

(MICROGEN).  

Skład podłoża: 

Trypton (pankreatynowy hydroliza 

kazeiny) 

10,0 g 

Chlorek sodu  5,0 g 

Ekstrakt drożdżowy  5,0 g 

Agar 15,0 g 

 

Do butelki szklanej o pojemności 1000 ml odważono wszystkie składniki, uzupełniono wodą 

destylowaną do 1000ml. Następnie wymieszano do momentu uzyskania jednorodnej zawiesiny 

i sterylizowano w autoklawie przez 15 minut, w temperaturze 121 °C. Po schłodnieniu podłoża 

do temperatury ok. 50 °C, całość wylano na szklane płytki Petriego. 

 

Brain Heart Infusion (BHI), firmy Biomaxima -podłoża, użyto do posiewu próbek. 

Analizowano morfologię kolonii uzyskanych po hodowli i typowano kolonie do dalszej 
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analizy. Materiał z pojedynczych kolonii był następnie przesiewany na świeże szalki  

z podłożem BHI, w celu oczyszczenia szczepu. Szczep był poddawany dalszej analizie.  

Skład podłoża: 

Wyciąg mózgowo-sercowy 17,5 g 

Hydrolizat żelatynowy 10,0 g 

Glukoza 2,0 g 

Chlorek sodu 5,0 g 

Fosforan disodu 2,5 g 

Agar 15,0 g 

 

Do butelki szklanej o pojemności 1000ml odważono wszystkie składniki i uzupełniono wodą 

destylowaną do 1000ml. Całość wymieszano do momentu uzyskania jednorodnej zawiesiny. 

Następnym krokiem była sterylizacja przez 15 min, w temperaturze 121 °C. W momencie 

uzyskania odpowiedniej temperatury podłoża, całość wylano na szklane płytki Petriego. 

 

Podłoże Muller Hilton II Agar (MH II), firmy Becton-Dickinson - podłoże do oceny 

lekoowrażliwości wyizolowanych szczepów bakterii metodą krążkowo-dyfuzyjną. 

Skład podłoża: 

Wyciąg mięsny 2,0 g 

Kwaśny hydrolizat kazeiny  17,5 g 

Skrobia 2,0 g 

Agar 1,5 g 

 

Do butelki szklanej o pojemności 1000ml odważono wszystkie składniki i uzupełniono wodą 

destylowaną do 1000ml. Całość wymieszano do jednorodnej zawiesiny. Następnym krokiem 

była sterylizacja przez 15 min, w temperaturze 121 °C. W momencie uzyskania odpowiedniej 

temperatury podłoża, całość wylano w równych ilościach na szalki płytki Petriego. 

 

Podłoże Trypticase Soy Agar (TSA), firmy GRASO Biotech - podłoże służące do uzyskania 

hodowli do analizy systemem VITEK i API. Jest stosowane do wielu celów, w tym do 

utrzymywania kultur macierzystych, ustalania liczby drobnoustrojów w próbkach, izolacji 

drobnoustrojów z różnych materiałów. 
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Skład podłoża: 

Trzustkowy hydrolizat kazeiny 15,0 g 

Hydrolizat papainowy sojowej 5,0 g 

Chlorek sodu 5,0 g  

Agar 15,0 g  

 

Do butelki szklanej o pojemności 1000ml odważono wszystkie składniki i uzupełniono wodą 

destylowaną do 1000ml. Całość wymieszano do momentu uzyskania jednorodnej zawiesiny. 

Następnym krokiem była sterylizacja przez 15 min, w temperaturze 121 °C. W momencie 

uzyskania odpowiedniej temperatury podłoża, całość wylano na płytki plastikowe. 

 

Podłoże Chapmana, firmy BioMerieux - podłoże służące do izolowania ziarenkowców Gram-

dodatnich w tym gronkowców. Chlorek sodu w stężeniu 7,5% powoduje częściowe lub 

całkowite zahamowanie wzrostu bakterii innych niż gronkowce, enterokoki i mikrokoki. 

Fermentacja mannitolu, widoczna dzięki zmianie zabarwienia wskaźnika – czerwieni 

fenolowej, ułatwia różnicowanie gatunków gronkowców. Niektóre gatunki gronkowcowe np. 

Staphylococcus aureus mają zdolność fermentacji mannitolu i tworzą żółte kolonie z żółtym 

zabarwieniem podłoża, natomiast inne gatunki tworzą czerwone kolonie i nie powodują zmiany 

zabarwienia wskaźnika – czerwieni fenolowej. Stosowano gotowe szalki firmy BioMerieux lub 

podłoże przygotowywane w warunkach laboratoryjnych. 

Skład podłoża: 

Wyciąg wołowy  1,0 g 

Trzustkowy hydrolizat kazeiny 5,0 g 

Hydrolizat pepsynowy tkanki 

zwierzęcej 

5,0 g 

Chlorek sodu 75,0 g  

D-Mannitol 10,0 g 

Czerwień fenolowa 0,025 g  

Agar 15,0 g  

 

Do butelki szklanej o pojemności 1000ml odważono wszystkie składniki i uzupełniono wodą 

destylowaną do 1000ml. Całość wymieszano do jednorodnej zawiesiny. Następnym krokiem 
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była sterylizacja przez 15 min, w temperaturze 121 °C. W momencie uzyskania odpowiedniej 

temperatury podłoża, całość wylano na szklane płytki Petriego. 

 

Podłoże MacConkey’a, firmy GRASO Biotech - podłoże służące do izolacji pałeczek Gram-

ujemnych. Sole kwasów żółciowych hamują wzrost bakterii Gram-dodatnich, zwłaszcza 

paciorkowców i gronkowców. Różnicowanie mikroorganizmów zdolnych do wzrostu na 

podłożu MacConkey’a jest możliwe dzięki połączeniu laktozy i czerwieni obojętnej – 

wskaźnika odczynu pH. Powstające kolonie są bezbarwne lub mają zabarwienie różowe do 

czerwonego, w zależności od zdolności poszczególnych szczepów do fermentacji laktozy. 

Skład podłoża:  

Trzustkowy hydrolizat żelatyny 17,0 g 

Trzustkowy hydrolizat kazeiny 1,5 g  

Hydrolizat pepsynowy tkanki 

zwierzęcej 

1,5 g  

Laktoza 10,0 g 

Sole żółciowe 1,5 g  

Chlorek sodu 5,0 g  

Czerwień obojętna 0,03 g  

Fiolet metylowy 0,001 g  

Agar 13,5 g  

 

Do butelki szklanej o pojemności 1000ml odważono wszystkie składniki i uzupełniono wodą 

destylowaną do 1000ml. Całość wymieszano do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Następnym 

krokiem była sterylizacja przez 15 min, w temperaturze 121 °C. W momencie uzyskania 

odpowiedniej temperatury podłoża, całość wylano na szklane płytki Petriego. 

3.3.  Oznaczanie lekowrażliwości metodą krążkowo- dyfuzyjną 

Do określania lekooporności i różnic pomiędzy wyizolowanymi bakteriami, stosowano 

antybiotyki na krążkach bibułowych o średnicy 6mm firmy Becton Dickinson. Opis krążków 

przedstawiono w tabelach poniżej. 
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Tabela 1. Lista antybiotyków wykorzystywana w analizie lekooporności szczepów dla bakterii z rodzaju 

Bacillus ssp 

Antybiotyk/Chemioterapeutyk 

Nazwa 
Skrót na 

krążku 
Zawartość [µg/krążek] 

Ciprofloksacyna CIP 5 

Ampicylina AMP 10 

Sulfametoksazol+ 

Trimetoprim 
SXT 25 

Erytrocyna  ERY 15 

Klindamycyna CMN 2 

Nitrofurantoina FMN 100 

Tetracyklina TET 30 

Dalfoprystyna QDF 15 

Cefoksytyna FOX 30 

Gentamycyna GM 10 

Amoksycylina+ 

Kwas 

klawulanowy AMC 

30 

Vankomycyna VNC 5 

Piperacylina PIL 30 

Chloramfenikol CHL 30 

 

Tabela 2 Lista antybiotyków wykorzystana w analizie lekooporności bakterii Gram-dodatnich innych 

niż Bacillus spp 

Antybiotyk/Chemioterapeutyk 

Nazwa Skrót na krążku 
Zawartość 

[µg/krążek] 

Ciprofloksacyna CIP 5 

Sulfametoksazol+ 

Trimetoprim 
SXT 25 

Klindamycyna CMN 2 

Nitrofurantoina FMN 100 

Tetracyklina TET 30 

Cefoksytyna FOX 30 

Gentamycyna GM 10 

Linezolid LIN 30 

Dalfoprystyna QDF 15 

Aztreonam ATM 10 

Tobramycyna TMN 10 

Norfloksacyna NXN 10 

Erytrocyna  ERY 15 

Bacytracyna BCT 130 
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Tabela 3 Lista antybiotyków wykorzystana w analizie lekooporności bakterii Gram-ujemnych 

Antybiotyk/Chemioterapeutyk 

Nazwa Skrót na krążku 
Zawartość 

[µg/krążek] 

Ciprofloksacyna CIP 5 

Ampicylina AMP 10 

Sulfametoksazol+ 

Trimetoprim 
SXT 25 

Klindamycyna CMN 2 

Nitrofurantoina FMN 100 

Tetracyklina TET 30 

Cefoksytyna FOX 30 

Gentamycyna GM 10 

Amoksycylina+ 

Kwas 

klawulanowy 

AMC 30 

Piperacylina PIL 30 

Penicylina PEN 6 

Benzylopenicylina PNG 1 

Rifampicyna RIF 5 

Amikacyna AKN 30 

Streptomycyna HLS 300 

Tikarcylina TIC 75 

Imipenem IMP 10 

Trimetoprim TMP 5 

Ceftriakson CRO 30 

Ceftazydym CAZ 30 

Cefuroksym CXM 30 

 

3.4.  Wykorzystywane sprzęty, testy w celu identyfikacji szczepów 

3.4.1. VITEK® 2 Compact 

VITEK® 2 Compact (Biomerieux) jest to kompaktowy automatyczny system służący do 

identyfikacji drobnoustrojów. Został zaprojektowany, by dostarczyć wyniki w ciągu 5-8 

godzin. Wykorzystuje gotowe do użycia karty dla bakterii Gram-dodatnich oznaczone 

symbolem GP oraz dla bakterii Gram-ujemnych jako GN, które zostały wykorzystane w tych 

badaniach. Karty mają 64 dołki z odczynnikami, z których każdy zawiera indywidualny test. 

Zawarte w nich substraty testują aktywności metaboliczne takie jak alkalizacja, hydroliza 

enzymatyczna i wzrost w obecności inhibitora. Działanie sprzętu VITEK opiera się na 

transmitancji różnych długości fal w widmie widzialnym i interpretację ich przez system. 

Podczas inkubacji każdy test odczytywany jest co 15 minut w celu zarejestrowania zmętnienia 
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bądź zabarwienia produktów. Dodatkowo działa specjalny algorytm, który eliminuje fałszywe 

odczyty powstałe z powodu małych bąbelków powietrza, które mogły być obecne w zawiesinie 

bakterii.  

Wyniki dla oznaczanego drobnoustroju porównywane są z bazą danych w celu identyfikacji 

drobnoustroju. Jeśli unikalny wzór identyfikacyjny nie jest rozpoznawany, podawana jest lista 

możliwych organizmów, bądź zostaje wydana informacja o braku identyfikacji szczepu. 

Wyniki poszczególnych testów przedstawione są w postaci „+” lub „-„. Jeśli znak pojawia się 

w nawiasach wskazuje to na słabą reakcje biochemiczną. 

 

Karta GN 

Karta GN służy do automatycznej identyfikacji 135 taksonów obejmujących poznane już 

fermentujące i niefermentujące pałeczki Gram-ujemnych. Opracowana została na podstawie 

klasycznych metod biochemicznych i z wykorzystaniem nowoopracowanych substratów, które 

testują wykorzystanie źródeł węgla i aktywność enzymatyczną, a także oporności w stosunku 

do oporności gatunku Vibrio spp 

 

Karta GP 

Karta GP służy do automatycznej identyfikacji 115 taksonów bakterii nietworzących 

przetrwalników. Opracowana została na podstawie klasycznych metod biochemicznych oraz 

nowo opracowanych podłoży. 43 testy mierzą źródło węgla, zużycie podłoża, aktywność 

enzymatyczną, oporność w stosunku do oporności gatunku Vibrio spp. oraz oporność na 

optochinę, bacytracynę, nowobiocynę, polimyksynę [37]. 

Tabele przedstawiające parametry biochemiczne mierzone przez system VITEK dla karty GP 

oraz GN zostały przedstawione poniżej w Tabeli 4 oraz Tabeli 5.  
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Tabela 4. Lista parametrów biochemicznych mierzonych przez system VITEK dla karty GN 

VITEK GN 

Nazwa skrótu  Nazwa próby biochemicznej  

APPA Ala-Phe-Pro arylamidaza 

H2S Produkcja siarkowodoru 

BGLU Beta-glukozydaza 

ProA Arylamidaza L-proliny 

SAC Sacharoza 

lLATk Alkalizacja L-mleczanu 

GlyA Arylamidaza glicyny 

O129R 
0/129 oporność w porównaniu do Vibrio 

ssp 

ADO Adonitol 

BNAG Beta-N-acetylo-glukozaminidaza 

dMAL D-Maltoza 

LIP Lipaza 

dTAG D-Tagatoza 

AGLU Alfa-glukozydaza 

ODC Dekarboksylaza ornityny 

GGAA Glu-Gly-Arg-arylamidaza 

PyrA Arylamidaza L-pyrolidonylu 

AGLTp Arylamidaza glutamylu 

dMAN D-Mannitol 

PLE Palatynoza 

dTRE D-Trehaloza 

SUCT Alkalizacja bursztynianiu 

LDC Dekarboksylaza lizyny 

lMLTa Asymilacja L-jabłczanu 

lARL L-Arabitol 

dGLU D-Glukoza 

dMNE D-Mannoza 

TyrA Arylamidaza tyrozyny 

CIT Cytrynian sodu 

NAGA Beta-N-acetylo-galaktosamidaza 

lHISa Asymilacja L-histydyny 

ELLM Ellman 

dCEL D-cellobioza 

GGT Gamma-Glutamylo-Transferaza 

BXYL Beta-ksylozydaza 

URE Ureaza 

MNT Malonian 

AGAL Alfa-Galaktozaminidaza 

CMT Kumaran 

lLATa Asymilacja L-mleczan 

BGAL Beta-galaktozydaza 

OFF Fermentacja glukozy 

BAlap Arylamidaza Beta-alaniny pNA 

dSOR D-Sorbitol 

5KG 5-Keto-D-glukonian 

PHOS Fosfataza 

BGUR Beta-glukoronidaza 
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Tabela 5 Lista parametrów biochemicznych mierzonych przez system VITEK dla karty GP 

VITEK GP 

Nazwa skrótu  Nazwa próby biochemicznej  

AMY D-Amigdalina 

APPA Ala-Phe-Pro arylamidaza 

LeuA  Arylamidaza leucyny 

AlaA Arylamidaza alaniny 

dRIB D-Ryboza 

NOVO Oporność na nowobiocynę 

dRAF D-Rafinoza 

OPTO Oporność na optochinę 

PIPLC Fosfolipaza C Fosfatydyloinozytolu 

CDEX Cyklodekstryna 

ProA Arylamidaza L-proliny 

TyrA Arylamidaza tyrozyny 

lLATk Alkalizacja L-mleczanu 

NC6.5 Wzrost w 6,5% NaCl 

O129R 
0/129 oporność w porównaniu  

do Vibrio ssp 

dXYL D-Ksyloza 

AspA Arylamidaza L-asparginianiu 

BGURr Beta-glukuronidaza 

dSOR D-Sorbitol 

LAC Laktoza 

dMAN D-Mannitol 

SAL Salicyna 

ADH1 Dihydrolaza-1 argininy 

BGAR Beta-galaktopyranozydaza 

AGAL Alfa-galaktozydaza 

URE Ureaza 

NAG N-acetylo-D-glukozamina 

dMNE D-Mannoza 

SAC Sacharoza 

BGAL Beta-galaktozydaza 

AMAN Alfa-mannozydaza 

PyrA Arylamidaza L-pyrolidonylu 

POLYB Oporność na polimyksynę B 

dMAL D-Maltoza 

MBdG Metylo-B-D-glukopyranozyd 

dTRE D-Trehaloza 

AGLU Alfa-glukozydaza 

PHOS Fosfataza 

BGUR Beta-glukuronidaza 

dGAL D-Galaktoza 

BACI Oporność na bacytracynę 

PUL Pullulan 

ADH2s Dihydrolaza 2-argininy 
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Opis wykonanego przygotowania szczepu do analizy systemem VITEK: 

1) Hodowlę bakterii przeprowadzono na podłożu TSA przez 18-24 godziny w 

temperaturze 37°C. 

2) Wykonano zawiesinę w probówce za pomocą wymazówki w jałowym roztworze soli 

fizjologicznej. Zakres zmętnienia w skali MacFarlanda mieścił się w przedziale  

0,50-0,63. Do zbadania zmętnienia zawiesiny użyto densytometru DENSICHEK® 

PLUS specjalnie dedykowanego systemowi VITEK.  

3) Wstawiono probówki do statywu i zaaplikowano karty, w taki sposób, by rurki mieściły 

się w zawiesinie bakterii.  

4) Postępowano zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu.  

3.4.2. Test API STAPH 

Test API STAPH (Biomerieux) zawiera 20 zminiaturyzowanych testów biochemicznych 

wybranych na podstawie wieloletnich badań. Składa się z pojedynczych studzienek, które 

zawierają odwodniony substrat. Test jest wygodny z uwagi na łatwość dozowania, obecność 

substratów w postaci uformowanych pasków. Inkubacja następuje w temperaturze 37°C przez 

18-24 godzin [38]. 

Tabela 6. Lista parametrów analizowanych przez zestaw API STAPH 

TEST API STAPH 

Nazwa skrótu  Nazwa próby biochemicznej  

GLU D-Glukoza 

FRU D-Fruktoza 

MNE D-Mannoza 

MAL D-Maltoza 

LAC D-Lactoza 

TRE D-Trehaloza 

MAN D-Mannitol 

XLT Ksylitol 

MEL D-Melibioza 

NIT Azotan potasu 

PAL Fosforan beta-naftylu 

VP Voges-Proskauer 

RAF D-Rafinoza 

XYL D-Ksyloza 

SAC D-Sacharoza 

MDG Metylo-D-Glukozyd 

NAG N-acetylo-glukozamina 

ADH L-arginina 

URE Ureaza 
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Opis wykonanego przygotowania szczepu do wykonania analizy testem API STAPH: 

1) Hodowlę bakterii przeprowadzono na podłożu TSA, w temperaturze 37°C przez  

18-24 godziny 

2) Zawiesinę wykonano za pomocą wymazówki z pobranego materiału w dołączonej do 

zestawu ampułce jałowej soli fizjologicznej. Mętność zawiesiny wynosiła 0,5 w skali 

MacFarlanda. 

3) Wykonano hydratację i obsiano podłoża przez dodanie ok. 200µl zawiesiny bakterii do 

każdej ze studzienek. 

4) Inkubacja w temperaturze 37°C trwała 18-24 godzin Następnie do kilku prób dodano 

odczynniki zgodnie z instrukcją. 

5) Odczytano wyniki i wpisano je do internetowej analizy, która po zatwierdzeniu 

wszystkich danych, pokazała wynik identyfikacji i prawdopodobieństwo właściwej 

identyfikacji. . 

3.4.3. Test Bacillus ID firmy MICROGEN 

Test Bacillus ID firmy MICROGEN zawiera 24 studzienek, dzięki którym możliwa jest 

identyfikacja mezofilnych Bacillus spp. [39]. System identyfikacji składa się z 2 pasków,  

z mikrodołkami, z których każdy zawiera 12 odwodnionych substratów biorących udział  

w metabolizmie węglowodanów, fermentacji bądź opartych na biochemii tych bakterii. Test 

zawiera także kontrolę negatywną będącą ostatnią studzienką na pasku [40]. 

Listę parametrów biochemicznych mierzonych przez system Baciilus ID firmy MICROGEN 

przedstawia poniższa Tabela 7 
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Tabela 7 Lista testów składających się na zestaw BACILLUS MICROGEN ID 

TEST BACILLUS MICROGEN ID 

Nazwa skrótu  Nazwa próby biochemicznej  

ARA Arabinoza 

CEL Celobioza 

INO Inozytol 

MAN Mannitol 

MNS Mannoza 

RAF Rafinoza 

RHA Ramnoza 

SAL Salicyna 

SOR Sorbitol 

SUC Sacharoza 

TRE Trehaloza 

XYL Ksyloza 

ADO Adonitol 

GAL Galaktoza 

MDM Metylo-D-Mannozyd 

MDG Metylo-D-Glukozyd 

INU Inulina 

MLZ Melizitoza 

IND Indol 

OPNG 

O-nitrofenylo-beta-D- 

galaktopyranozyd 

ARG Arginina 

CIT Cytrynian 

VP Voges-Proskauer 

NIT Azotan 

 

Opis wykonanego przygotowania szczepu i wykonanie analizy testem Bacillus ID: 

1) Hodowlę bakterii przeprowadzono na podłożu TSA w temperaturze 37°C przez  

18-24 godziny 

2) Wykonano zawiesinę za pomocą wymazówki, dzięki której pobrano materiał  

i wymieszano w dołączonej do zestawu ampułce z roztworem. Zmętnienie zawiesiny 

wynosiło 2 w skali MacFarlanda.  

3) Wykonano hydratację i obsiano podłoża poprzez dodanie ok. 200µl zawiesiny bakterii 

do każdej ze studzienek. 

4) Inkubacja trwała 48 godzin w temperaturze 30°C. Po 24 godzinach odczytano wyniki  

i notowano na karcie identyfikacyjnej. Po 48 godzinach ponownie odczytano wyniki  

i dodano odczynniki do dołków, które były specjalnie oznaczone. 

5) Wyniki wpisano do programu, który po zatwierdzeniu wszystkich danych, pokazał 

wynik identyfikacji i prawdopodobieństwo prawidłowej identyfikacji. 
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3.4.4. Próba argininowa 

Próba argininowa służy do identyfikacji pałeczek Gram-ujemnych. W opisywanych badaniach 

została wykorzystana do różnicowania szczepów z grupy Serratia liquefaciens 

zidentyfikowanej dzięki metodzie VITEK.  

Skład podłoża:  

Wyciąg mięsny 3,0 g 

Pepton proteose 5,0 g 

Pirydoksyny chlorowodorek  5,0 mg 

Glukoza 0,5 g 

Purpura bromokrezolowa  

0,2% w 50% alkoholu etylowym 

5,0 ml 

Czerwień krezolowa  

0,2% w 50% alkoholu etylowym 

2,5 ml 

Woda destylowana  do 1000ml 

 

Składniki zagotowano, ochłodzono do temperatury pokojowej i doprowadzono do pH 6,0. 

Dodano wskaźniki i dopełniono wodą destylowaną do 1000 ml. Następnie rozlano do 4 kolb 

po 250 ml, do trzech kolb dodano po 5 g DL-argininy, lizyny, ornityny (2% roztwór 

aminokwasów). Jedna kolba nie zawierała roztworu aminokwasów, było to podłoże kontrolne. 

Następnym krokiem była sterylizacja przez 20min, w temperaturze 120 °C.  

Próbę argininową przeprowadzono w próbówkach zawsze pod warstwą parafiny.  

W każdym badaniu powinna zostać wykonana próba kontrolna w celu sprawdzenia jakości 

podłoża i zdolności szczepu do wzrostu, pomaga ona również w interpretacji wyniku. 

Do wykonanego podłoża argininowego za pomocą ezy pobrano analizowaną kolonię szczepu  

i zanurzono ją wewnątrz probówki, po czym delikatnie zamieszano. Następnie inkubowano je  

1 dzień w temperaturze 37 °C.  

Fioletowo-szare zabarwienie podłoża oznaczało wynik dodatni próby, żółte zabarwienie 

podłoża był wynikiem ujemnym. Próba kontrolna po czasie inkubacji była koloru fioletowo-

szarego. 
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3.5.  Wstępna identyfikacja 

 

Rysunek 1. Schemat wstępnych działań podczas badań 

Wszystkie wymazy pobrane z aparatu nosowego danieli i zostały posiane posiewem 

redukcyjnym na podłoże BHI Agar oraz na agar krwawym (AK). Szalki poddano inkubacji 

przez 20-24 godziny w przypadku podłoża BHI w temp. 37 °C, zaś AK w temp. 30 °C  

w atmosferze zwiększonej ilości dwutlenku węgla CO2 (5%).  

Po inkubacji szalki zostały obejrzane i sfotografowane. Z agaru krwawego z drugiego sektora 

posiewu, ezą pobrano znaczną ilość materiału i przesiano na podłoże Chapmana  

tzw. wężykiem, obsiewając całą szalę. Posiew na podłożu Chapmana inkubowano 1-2 dni  

w temp. 37 °C. Gdy po tym czasie nie zauważono wzrostu kolonii, szalki leżały przez kolejne 

2-3 dni temperaturze pokojowej. Dawało to szansę na zaobserwowanie szczepów  

wolno-rosnących .  

3.6.  Schemat działania- I tor działań-poszukiwanie szczepów 

gronkowców 

Jeśli po wspomnianej wyżej inkubacji na podłożu Chapmana zauważono wzrost bakterii, 

kolonie przesiano i poddano barwieniu metodą Grama. 
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Rysunek 2. Schemat postępowania w poszukiwaniu gronkowców 

Opis wykonania barwienia Grama: 

1. Odtłuszczono szkiełko i zaaplikowano kroplę jałowej soli fizjologicznej. 

2. Pobrano ezą materiał z badanej kolonii i wykonano rozmaz zawiesiny w soli 

fizjologicznej. 

3. Pozostawiono szkiełko na stole laboratoryjnym do momentu zaschnięcia 

zawiesiny.  

4. Utrwalono trzykrotnie preparat w płomieniu palnika. 

5. Ostudzono szkiełko. 

6. Zaaplikowano kroplę fioletu krystalicznego na utrwalony rozmaz  

i pozostawiono na 3 minut.  

7. Spłukano preparat wodą destylowaną. 

8. Zaaplikowano kroplę płynu Lugola (roztwór jodu w jodku potasu)  

i pozostawiono na 1,5 minuty. 

9. Spłukano preparat wodą destylowaną 

10. Odbarwiono rozmaz za pomocą alkoholu etylowego w stężeniu 95% przez  

10 sekund bądź do momentu odbarwienia (tzn. do tak długo, jak barwnik 

przestawał spływać). 

11. Natychmiastowo przemyto szkiełko wodą destylowaną. 

12. Zaaplikowano 1 kroplę fuksyny i pozostawiono na 30 sekund. 

13. Spłukano preparat wodą destylowaną. 

14. Delikatnie osuszono preparat. 
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Preparaty analizowano pod mikroskopem przy powiększeniu 1000x z użyciem olejku 

immersyjnego pod względem morfologii, tzn. kształtu komórek, ich wielkości i zabarwienia. 

Gdy komórki miały różowe zabarwienie sklasyfikowano je do bakterii Gram-ujemnych, gdy 

fioletowe uznano je za bakterie Gram-dodatnie. 

W przypadku ziarenkowców Gram-dodatnich kontynuowano identyfikację przy pomocy 

systemu VITEK z zastosowaniem karty GP. 

Jeśli szczep nie został oznaczony przez system VITEK, użyto zestaw API STAPH firmy 

Biomerieux.  

3.7.  Schemat działania- II tor-analiza pozyskanych kolonii 

Posiewy uzyskane na podłożu AK i BHI po 1 dobie inkubacji sfotografowano, a następnie 

zanalizowano wygląd kolonii i opisano. Jeśli wzrost na podłożu BHI był słaby wzrost, szalkę 

inkubowano przez kolejną dobę. Kolonie opisano w sposób szczegółowy pod względem 

morfologii, zapachu, długości inkubacji. Następnie wybrane kolonie przesiano na podłoże  

i BHI i inkubowano w temperaturze 37 °C przez jedną dobę (w razie potrzeby pozostawiono 

na dodatkową dobę). Po inkubacji, jeśli stwierdzono, że szalka zawiera więcej niż jeden 

szczepów (analiza na podstawie morfologii), przesiano kolonie na świeże podłoża BHI.  

W momencie stwierdzenia, że szczep nie zawiera zanieczyszczeń a wszystkie kolonie mają 

jednakową morfologię, wykonano barwienie Grama (punkt 3.6) i preparat zanalizowano pod 

mikroskopem.  

W momencie sklasyfikowania bakterii jako Gram-dodatnią, przystąpiono do przesiania jej na 

podłoże LB i inkubowano przez 2 dni w 30°C. Szalki były owinięte folią aluminiową, by 

zapobiec wysychaniu podłoża. Po 1 dniu inkubacji szalki wyjęto i wykonano próbę na katalazę, 

a następnie odłożono do cieplarki i dalej inkubowano.  
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3.7.1. Bakterie Gram-dodatnie   

 

Rysunek 3. Schemat postępowania w toku analizy bakterii Gram-dodatnich 

Opis wykonania próby na obecność katalazy: 

1. Odtłuszczono szkiełko podstawowe i zaaplikowano kroplę soli fizjologicznej. 

2. Pobrano plastikowym tipsem pojedynczą kolonię (w przypadku drobnej 

morfologii pobierano większą ilość materiału). 

3. Wymieszano materiał w soli fizjologicznej w celu uzyskania zawiesiny.  

4. Dodano kroplę wody utlenionej.  

5. Obserwowano zawiesinę po dodaniu kropli wody utlenionej. W przypadku 

pozytywnej próby pojawiały się pęcherzyki gazu w powstałej zawiesinie.  

 

W przypadku pozytywnej próby pojawiają się obfite pęcherzyki gazu. Enzym katalaza 

występuje u większości bakterii tlenowych i fakultatywnie beztlenowych, z wyjątkiem 

paciorkowców i enterokoków. 

W momencie uzyskania pozytywnego wyniku próby na obecność katalazy, szczep inkubowano 

przez kolejny 1 dzień w temperaturze 30°C. Po tym czasie szalki wyjęto z cieplarki  

i inkubowano przez 7-8 dni w temperaturze pokojowej. Miało to na celu zapewnienie 

odpowiednich warunków szczepom do wytworzenia przetrwalników. 

Następnie wykonano barwienie zielenią malachitową (tzw. barwienie metodą  

Schaeffer-Fultona).  
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Opis wykonania barwienia zielenią malachitową:  

1. Odtłuszczono szkiełko podstawowe i zaaplikowano kroplę jałowej soli 

fizjologicznej. 

2. Pobrano ezą badany materiał i wykonano rozmaz w postaci zawiesiny.  

3. Pozostawiono otrzymaną zawiesinę do momentu jej zaschnięcia. 

4. Utrwalono trzykrotnie preparat w płomieniu palnika. 

5. Zaaplikowano kroplę zieleni malachitowej . 

6. Podgrzewano wykonany preparat do momentu pojawienia się pary. 

Niezwykle ważne jest niedopuszczenie do wrzenia, gdyż spowoduje to 

krystalizację barwnika a zbyt krótkie ogrzewanie nie zabarwi komórek.  

7. Podgrzewanie powtórzono trzykrotnie, tzw. metodą trzech par 

8. Spłukano preparat wodą destylowaną 

9. Zaaplikowano 1 kroplę fuksyny (barwnik) i pozostawiono na 30 sekund. 

10. Spłukano preparat wodą destylowaną. 

11. Osuszono delikatnie preparat. 

 

Przetrwalniki posiadają w swojej budowie wiele warstw ochronnych, dlatego etap silnego 

ogrzewania jest niezbędny, by barwnik mógł się dostać do wnętrza komórki.  

Gdy wykonano preparat, zanalizowano go pod mikroskopem o powiększeniu 1000x przy 

użyciu olejki immersyjnego. Poszukiwano niebiesko zabarwionych, drobnych przetrwalników 

w towarzystwie różowo zabarwionych komórek wegetatywnych bakterii.  

W momencie, gdy obie próby były dodatnie, tzn. próba na obecność katalazy i stwierdzono 

obecność przetrwalników, szczep był poddany identyfikacji za pomocą zestawu Bacillus ID.  

Jeśli, nie stwierdzono pozytywnych wyników dla obu prób, szczep był poddany identyfikacji 

za pomocą systemu VITEK.  
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3.7.2. Bakterie Gram-ujemne 

 

Rysunek 4. Schemat postępowania w toku analizy bakterii Gram-ujemnych 

W przypadku stwierdzenia bakterii Gram-ujemnej, badany szczep przesiano na różnicujące 

podłoże MacConkeya i podłoże BHI, opisane w punkcie 3.2, będące podłożem kontrolnym. 

Jeśli szczep nie urósł także na żadnym podłożu uznawano go za nieżyjący. Inkubacja trwała od 

1 do 2 dni, w zależności od tempa wzrostu bakterii. Po tym czasie szalkę obejrzano, opisano  

i sfotografowano. Podłoże MacConkey’a pozwala stwierdzić, czy bakterie są zdolne do 

fermentowania laktozy. Gdy kolonie są koloru przezroczystego, beżowego, białego, mamy do 

czynienia z bakteriami niezdolnymi do fermentacji laktozy. W przypadku, gdy kolonie są 

intensywnie różowe bądź ceglasto-czerwone można je scharakteryzować jako zdolne do 

fermentacji laktozy.   

Następnym krokiem w toku identyfikacji bakterii Gram-ujemnych było poddanie je analizie za 

pomocą systemu VITEK.  

3.8.  Oznaczanie lekowrażliwości szczepów 

Oznaczanie lekowrażliwości dokonywano za pomocą metody krążkowo dyfuzyjnej. Wynik 

testu służył także do porównywania izolatów tego samego gatunku, w celu poszukiwania różnic 

pomiędzy wyizolowanymi szczepami 

W momencie zidentyfikowania szczepu poprzez system VITEK, zestawu API STAPH  

i TESTU Bacillus ID firmy MICROGEN, przystąpiono do wykonania antybiogramu. W tym 

celu analizowany szczep przesiano na podłoże wzrostowe, takie jak BHI czy TSA i poddano 
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inkubacji przez 18-24 godziny lub 48 godzin w przypadku bardzo słabego wzrostu,  

w temperaturze 37 °C. W celu przygotowania inokulum do ampułki jałowego roztworu soli 

fizjologicznej, za pomocą wymazówki, pobrano materiał z szalki do momentu uzyskania 

zawiesiny o gęstości 0,5 w skali McFarlanda. Zmętnienie zweryfikowano przy użyciu 

densytometru firmy Biomerieux. Inokulum użyto w czasie 15 minut od momentu wykonania. 

Następnie przy użyciu wymazówki pobrano zawiesinę i rozprowadzono gęsto po szlace na 

podłożu MHII w trzech kierunkach, tak by po inkubacji uzyskać „murawkę” bakterii. Tak 

przygotowane szalki pozostawiono na 10 minut w temperaturze pokojowej. Następnie nałożono 

krążki antybiotyków opisanych w punkcie. 3.3. Zestaw zaplikowany na podłoże MHII różnił 

się w zależności od rodzaju bakterii. 15 minut po nałożeniu krążków rozpoczęto inkubację  

w temperaturze 37°C przez 18-20 godzin [41]. Następnym krokiem był odczyt uzyskanego 

antybiogramu za pomocą cyrkla i linijki, który polegał na zmierzeniu średnicy strefy 

zahamowania wzrostu w najszerszym jej miejscu. Zmierzone wartości zapisano, a następnie 

zanalizowano przy pomocy tablic EUCAST. 
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4. WYNIKI 

Pobrano wymazy z nosa danieli, łącznie od 66 zwierząt. Wymazy pobrano w Stacji Hodowli 

Jeleniowatych Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym. W dniach 14-24.09.2020, 

pobrano wymazy od 24 samców danieli, w dniach 01-02i 11.12.2020 pobrano 42 wymazów, 

głównie od samic i młodych zwierząt. Wymazy pobierano w trakcie standardowych zabiegów 

hodowlanych. 

Dr Renata Wolinowska wykonała analizę 28 próbek, w kierunku obecności gronkowców. 

W opisanych badaniach przeanalizowano 38 wymazów pobranych w grudniu od danieli. 

Próbki opisano w poniższej Tabeli 6. W tabeli podano numer ewidencyjny zwierzęcia, jego 

płeć oraz datę pobrania. Szczepy bakterii wyizolowane z wymazów oznaczano numerem 

zwierzęcia, do którego dodawano numer kolejny wyizolowanego drobnoustroju. Wymazy były 

w większości opisane , jednakże czasem nie zawierały tych informacji, stąd oznaczenie  

„b.d”-brak danych. 
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Tabela 8 Lista próbek pobranych od danieli 

Numer wymazu Płeć Kategoria Data pobrania 

5724 b.d b.d 01.12.2020 

6723 b.d b.d 02.12.2020 

5741 b.d b.d 01.12.2020 

L15 b.d b.d b.d 

L37 b.d b.d b.d 

L42 b.d b.d b.d 

0265 Samiec Cielę  11.12.2020 

8726 (K19) Samica Łania 11.12.2020 

8577 Samica b.d 11.12.2020 

2812 Samiec Cielę 11.12.2020 

5407 Samica Łania 11.12.2020 

0281 Samiec Cielę 11.12.2020 

5414 Samica Łania 11.12.2020 

0299 Samiec b.d 11.12.2020 

0272 Samica Cielę 11.12.2020 

5489 (E28) Samica Łania 11.12.2020 

5955 (I28) 5355  Samica Łania 11.12.2020 

2816 Samica Cielę  11.12.2020 

8616 (G08) Samica Łania 11.12.2020 

0260 Samiec Cielę  11.12.2020 

2820 Samiec Cielę  11.12.2020 

5263 (454) Samica Łania 11.12.2020 

5353 (E01) Samica Łania 11.12.2020 

8617 (J08) Samica Łania 11.12.2020 

5373 (E24) Samica Łania 11.12.2020 

5342 (E32) Samica Łania 11.12.2020 

8593 (G02) Samica Łania 11.12.2020 

9206 b.d b.d 11.12.2020 

2811 Samiec Cielę  11.12.2020 

0277 Samiec Cielę 11.12.2020 

0266 Samica Cielę 11.12.2020 

2815 Samiec Cielę 11.12.2020 

0300 Samica Cielę 11.12.2020 

8601 (I27) Samica Łania 11.12.2020 

L21 b.d b.d b.d 

I07 b.d b.d b.d 

L29 b.d b.d b.d 

 

4.1.  Izolacja szczepów i ich analiza  

Wszystkie wymazy posiano na agar krwawi i podłoże BHI. Inkubowano je 1 dzień w przypadku 

agaru krwawego, w przypadku BHI 1 lub 2 dni w przypadku słabego wzrostu bakterii. Po 

uzyskaniu wzrostu kolonii bakterie przesiano z agaru krwawego na podłoże Chapmana w celu 
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poszukiwania gronkowców. Odnotowano w kilku przypadkach wzrost na podłożu Chapmana, 

bakterie zanalizowano wykonując barwienie Grama (punkt 3.6). W przypadku stwierdzenia 

obecności ziarenkowców Gram-dodatnich kontynuowano identyfikację w kierunku 

Staphyloccocus. W przypadku stwierdzenia obecności pałeczek Gram-dodatnich szczep 

przesiano na świeże podłoże, a po uzyskaniu kolonii poddano próbie na katalazie  (punkt 3.7.1), 

a następnie sprawdzono obecność przetrwalników w preparatach barwionych zielenią 

malachitową (punkt 3.7.1). Gdy obie próby były pozytywne przystąpiono do identyfikacji 

bakterii z rodzaju Bacillus za pomocą testu BACILLUS ID firmy Microgen. Bakterie z rodzaju 

Bacillus wyizolowano nie tylko z podłoża Chapmana, ale i także z podłoża BHI oraz z agaru 

krwawego.   

W przypadku braku wzrostu kolonii na podłożu Chapmana, wykonano szczegółową analizę 

kolonii na podłożu BHI i agarze krwawy mającą na celu identyfikacje charakterystycznych 

morfologii kolonii bakterii. Procedurę tę opisano jako tor II (punkt 3.7). Na świeże podłoże 

przesiano materiał z kolonii reprezentującą dominujący typ morfologii lub materiał z wielu 

kolonii różniących się morfologią. Po uzyskaniu wzrostu kolonii wykonano barwienie Grama 

i sklasyfikowano bakterie jako Gram-dodatnie bądź Gram-ujemne. W przypadku bakterii 

Gram-ujemnych szczep przesiano na podłoże MacConkeya i inkubowane przez 1-2 dni,  

a następnie analizowano morfologię kolonii pod kątem wielkości, koloru, kształtu, struktury. 

Następnie przystąpiono do identyfikacji za pomocą system VITEK korzystając z karty GN 

przeznaczonej dla bakterii Gram-ujemnych. W przypadku bakterii Gram-dodatnich 

niebędącymi laseczkami Bacillus użyto karty GP systemu VITEK.  

Przy badaniu siedmiu wymazów, takich jak 0300, 2815, L29, L21, I07, 8601 (I27) 

wyodrębniono wszystkie możliwe morfologie kolonii i podjęto próbę ich identyfikacji.  

W przypadku szczepów L21-3, L21-5, 5263 454-5 zdefiniowanych przez system VITEK jako 

grupa Serratia liquefaciens, która zawierała trzy różne gatunki – Serratia proteamaculans, 

Serratia grimesii, S. liquefaciens, wykonano próbę na obecność argininazy, która wypadła 

negatywnie, wynikiem jest brak dokładnej klasyfikacji drobnoustroju, wyizolowany szczep 

należy do gatunku S. proteamaculans lub S. liquefaciens. 

Zdjęcia przedstawiające morfologie poszczególnych wyizolowanych gatunków bakterii oraz 

przykładowe barwienia zielenią malachitową i barwienia Grama zawarto w Załączniku 2. 

Poniższa Tabela 7 przedstawia opis kolonii uzyskanych podczas analizy 38 próbek na różnych 

podłożach z uwzględnieniem metod identyfikacji drobnoustrojów. 
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Tabela 9. Opisy szczepów wyizolowanych w toku badań.  

WYMAZ/ 

SZCZEP 
PODŁOŻE/METODA OPIS OBSERWACJI 

5724 J04 

5724 J04 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

5724 J04-2 
PODŁOŻE BHI kolonie kremowe o nieregularnym kształcie 

BARWIENIE GRAMA brak wyników 

5724 J04-1 
PODŁOŻE BHI 

pojedyncze małe, białe kolonie po 2 dniach 

inkubacji 

BARWIENIE GRAMA brak wyników 

6723 

6723 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

6723-1 

PODŁOŻE BHI owalne, okrągłe, żółte kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
małe, różowe, okrągłe kolonie 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Serratia fonticola 

6723-2 

PODŁOŻE BHI 

małe, różowe, okrągłe kolonie 

po 2 dniach kolonie zabarwiają się na różowo 

w lodówce 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne pałeczki 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji; wzrost 

na kontroli BHI 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Serratia plymuthica 

5741 

5741 

PODŁOŻE CHAPMANA WZROST 

BARWIENIE GRAMA Z 

PODŁOŻA CHAPMANA 
Gram-ujemne 

5741-3 
PODŁOŻE BHI żółte kolonie o nieregularnym kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 
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PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji; brak 

wzrostu na kontroli BHI 

5741-1  

PODŁOŻE BHI 
owalne białe kolonie; małe, żółte okrągłe 

kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie pałeczki 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji; wzrost 

na kontroli BHI 

5741-2 

PODŁOŻE BHI duże, śluzowate, żółte, rozlane kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji; brak 

wzrostu na kontroli BHI 

L15 

L15 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

L37 

L37 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

L42 4862 

L42 4862 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

0265 

0265 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

8726 

8726 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

8577 

8577 

PODŁOŻE CHAPMANA 

WZROST  

6 dużych okrągłych, żółtych kolonii, 

nasączonych płynem 

BARWIENIE GRAMA Z 

PODŁOŻA CHAPMANA 
Gram-dodatnie 

PODŁOŻE BHI 
kolonie ogromne, będące na całej powierzchni 

płytki, nasączone płynem 
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8577-1 

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

MICROGEN BACILLUS 

ID 
Bacillus circulans 

8577-2  

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

PODŁOŻE BHI 
kolonie ogromne, będące na całej powierzchni 

płytki, nasączone płynem 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

8577-3  

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

PODŁOŻE BHI 
kolonie ogromne, będące na całej powierzchni 

płytki, nasączone płynem 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie  

2812 

2812 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

2812-1 

PODŁOŻE BHI okrągłe, żółte, małe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie pałeczki 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji;  

wzrost na kontroli BHI 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GP Enterococcus casseliflavus 

2812-2  

PODŁOŻE BHI 
duże, białe kolonie, po drugim dniu pojawiły 

się małe żółte kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
NEGATYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
brak przetrwalników 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GP BRAK WYNIKU 

2812-2.1 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji;  

brak wzrostu na kontroli BHI 

2812-3     

PODŁOŻE BHI duże, białe kolonie, kolonie rosną podwójnie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
NEGATYWNY 
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BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
brak przetrwalników 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Moraxella group 

5407 

5407 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

5407-1 

PODŁOŻE BHI bardzo drobne okrągłe, przezroczyste kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
nieliczny wzrost, kolonie beżowe, okrągłe 

5407-2 

PODŁOŻE BHI bardzo drobne okrągłe, przezroczyste kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
nieliczny wzrost, kolonie beżowe, okrągłe 

0281 

0281 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

0281-1 
PODŁOŻE BHI okrągłe, małe, białe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GP Aerococcus viridans 

0281-2 
PODŁOŻE BHI białawe, okrągłe, błyszczące kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

0281-3 
PODŁOŻE BHI 

brak obserwacji po 1 dniu inkubacji, 

po 2 dniach okrągłe, małe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GP Vagococcus fluvialis 

0281-4 PODŁOŻE BHI białawe, okrągłe, błyszczące kolonie 

  BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GP 

BRAK WYNIKU 

  API STAPH Staphyloccocus sciuri 
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5414 

5414 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

5414-1 

PODŁOŻE BHI żółte kolonie o nieregularnym kształcie  

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

minimalny wzrost, kolonie intensywnie 

różowe 

5414-2 
PODŁOŻE BHI nieliczne białe, okrągłe kolonie  

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

5414-3 

PODŁOŻE BHI żółte kolonie o nieregularnym kształcie  

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji; 

brak wzrostu na kontroli BHI 

0299 

0299 

PODŁOŻE CHAPMANA 
 WZROST 

 małe, żółte, owalne kolonie  

BARWIENIE GRAMA Z 

PODŁOŻA CHAPMANA 
Gram-dodatnie 

0299 -1 
PODŁOŻE BHI 

po 2 dniach inkubacji pojawił się wzrost,  

białe małe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GP Listeria ivanovii 

0299-2 
PODŁOŻE BHI bardzo małe, białe, okrągłe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GP Listeria monocytogenes 

0299-3 

PODŁOŻE BHI bardzo małe, białe, okrągłe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji;  

brak wzrostu na kontroli BHI 

0299-4 
PODŁOŻE BHI bardzo małe, białe, okrągłe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 
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0299-5 

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

PODŁOŻE BHI duże, żółte kolonie o nieregularnym kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Obecne przetrwalniki 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

MICROGEN BACILLUS 

ID 
Bacillus pumilus 

0272 

0272 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

0272-1 

PODŁOŻE BHI białe kolonie, o nieregularnym kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
brak przetrwalników 

0272-2 PODŁOŻE BHI białe kolonie, o nieregularnym kształcie 

  

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
brak przetrwalników 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GP BRAK WYNIKU 

0272-3 

PODŁOŻE BHI białe kolonie, o nieregularnym kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
brak przetrwalników 

5489 E28  

5489 E28 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

5489 E28-1 
PODŁOŻE BHI małe, okrągłe, białe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 
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PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

minimalny różowy wzrost po 3 dniach 

inkubacji 

5489 E28-2 

PODŁOŻE BHI małe, okrągłe, białe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji; 

wzrost na kontroli BHI 

5489 E28-3 

PODŁOŻE BHI bardzo małe, okrągłe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji;  

wzrost na kontroli BHI 

5955 I28 5355 

5955 I28 5355 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

5955 I28  5355-1 

PODŁOŻE BHI małe, okrągłe kremowe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

minimalny wzrost po 3 dniach,  

kolonie intensywnie różowe 

5955 I28 5355-2 

PODŁOŻE BHI małe, okrągłe, żółte kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

minimalny wzrost po 3 dniach,  

kolonie intensywnie różowe 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Pantoea spp 

2816 

2816 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

2816-1 
PODŁOŻE BHI 

małe, okrągłe, białe kolonie po 2 dniach 

inkubacji 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GP Listeria ivanovii 

2816-2 

PODŁOŻE BHI owalne, białe kolonie, rosnące podwójnie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
okrągłe, małe, przezroczyste kolonie 
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2816-3 

PODŁOŻE BHI duże, białe kolonie o nieregularnym kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
małe, okrągłe, beżowe kolonie 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Hafnia alvei 

8616 G08 

8616 G08 PODŁOŻE CHAPMANA. BRAK WZROSTU 

8616 G08-1 

PODŁOŻE BHI duże żółte kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

kolonie rosną tylko w pierwszym regionie, 

beżowe kolonie o nieregularnym kształcie 

8616 G08-2 

PODŁOŻE BHI małe, okrągłe, białe, kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
duże, okrągłe, beżowe kolonie 

8616 G08-3 

PODŁOŻE BHI małe, okrągłe, białe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

kolonie rosną tylko w pierwszym regionie, 

beżowe kolonie o nieregularnym kształcie 

8616 G08-4 

PODŁOŻE BHI duże, błyszczące ,okrągłe, żółte kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

kolonie rosną tylko w pierwszym regionie, 

beżowe kolonie o nieregularnym kształcie 

0260 

0260 PODŁOŻE CHAPMANA. BRAK WZROSTU 

0260-1 

PODŁOŻE BHI żółte kolonie o nieregularnym kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Nieliczne, owalne przetrwalniki 
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WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

MICROGEN BACILLUS 

ID 
Bacillus licheniformis 

0260-2 

PODŁOŻE BHI białe, okrągłe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Bardzo liczne, małe przetrwalniki 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

MICROGEN BACILLUS 

ID 
Bacillus pumilus 

0260-3 

PODŁOŻE BHI żółte kolonie o nieregularnym kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
malutkie, okrągłe, lekko różowe kolonie 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Pantoea agglomerans 

0260-4 

PODŁOŻE BHI duże, żółte kolonie o nieregularnym kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

beżowe, owalno-okrągłe kolonie,  

często o różnym kształcie 

2820 

2820 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

2820-1 

PODŁOŻE BHI małe, okrągłe, żółte kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

beżowe, owalno-okrągłe kolonie, często o 

różnym kształcie 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Hafnia alvei 

2820-2      

PODŁOŻE BHI okrągłe, białe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
okrągłe, beżowe, średniej wielkości kolonie 

5263 454 

5263 454 PODŁOŻE CHAPMANA. BRAK WZROSTU 
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5263-3 

PODŁOŻE BHI 
kolonie owalne, białe, o nierównych brzegach, 

rosnące podwójnie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

kolonie okrągłe, beżowe, 

 rosnące tylko w pierwszym regionie 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Hafnia alvei 

5263 454-4 

PODŁOŻE BHI 
bardzo małe, okrągłe, błyszczące kolonie, 

zapach rozkładającej się ryby 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
białe, małe kolonie po 2 dniach inkubacji  

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Serratia fonticola 

5263 454- 5 

PODŁOŻE BHI okrągłe białe kolonie, rosnące w skupiskach 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
bardzo małe, okrągłe, białe kolonie 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

VITEK KARTA GN Serratia liquefaciens group 

PRÓBA ARGININOWA NEGATYWNA 

5353 (E01) 

5353 (E01) PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

5353 (E01)-2 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
małe, okrągłe kolonie 

5353 (E01)-3 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

  

NIEMOŻLIWA WERYFIKACJA 

SZCZEPU 

-nie znaleziono płytki do Macconkey’a 

8617 (I08) 

8617 (I08) PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

 8617 (I08)-1 BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

 8617 (I08)-2 BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

 8617 (I08)-3 BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 



55 

 8617 (I08)-4 BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

 5373 (E24) 

 5373 (E24) PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

5373 (E24)- 3 

PODŁOŻE BHI okrągłe, kremowe kolonie, rosnące podwójnie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

po 3 dniach inkubacji pojawiły się 

intensywnie różowe kolonie 

5373 (E24)- 4 

PODŁOŻE BHI 
okrągłe, żółte, kolonie o nieregularnym 

kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

beżowe, owalno-okrągłe kolonie,  

często o różnym kształcie 

5373 (E24)-5 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

  

NIEMOŻLIWA WERYFIKACJA 

SZCZEPU 

zainfekowana płytka 

5342 (E32) 

5342 (E32) PODŁOŻE CHAPMANA 

WZROST   

kolonie o nieregularnym kształcie,  

napełnione płynem 

5342 (E32)-1 

PODŁOŻE BHI 
kolonie kremowe, rosnące intensywnie po 

ściankach szalki 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie  

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Obecne przetrwalniki 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

MICROGEN BACILLUS 

ID 
Bacillus licheniformis 

5342 (E32)-2 

PODŁOŻE BHI 
kolonie żółte, okrągłe o nieregularnym 

kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Bardzo liczne, małe przetrwalniki 
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5342 (E32)-3 

PODŁOŻE BHI okrągłe kolonie o nieregularnym kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
NEGATYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 

Obecne bardzo duże przetrwalniki o 

fioletowym zabarwieniu 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

VITEK KARTA GP BRAK WYNIKU 

MICROGEN BACILLUS 

ID 
Bacillus circulans 

5342 (E32)-5 

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

PODŁOŻE BHI 
intensywnie rosnące kolonie, napełnione 

płynem, rosnące po ściankach szalki 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Obecne przetrwalniki 

5342 (E32)-6 

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

PODŁOŻE BHI 
intensywnie rosnące kolonie, napełnione 

płynem, rosnące po ściankach szalki 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Obecne przetrwalniki 

5342 (E32)-7 

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

PODŁOŻE BHI 
kolonie kremowe o nieregularnym kształcie,  

z wklęsłym środkiem 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Liczne, małe przetrwalniki 

8593 G02 

8593 G02 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

8593 G02-4 
PODŁOŻE BHI małe, okrągłe, białe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 
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PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

po 2 dniach inkubacji minimalny wzrost w 1 

regionie, kolonie beżowe, okrągłe 

8593 G02-3 

PODŁOŻE BHI małe, okrągłe, żółtawe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji;  

wzrost na kontroli BHI 

9206 

9206 PODŁOŻE CHAPMANA WZROST po 5 dniach inkubacji  

9206-1 

PODŁOŻE BHI 
okrągłe, kremowe kolonie,  

zlepiające się ze sobą 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Obecne przetrwalniki 

9206-2 
PODŁOŻE BHI 

kolonie kremowe, dosyć dużego rozmiaru, 

owalno-okrągłe 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

9206-3 

PODŁOŻE BHI 

małe, okrągłe, żółte kolonie, zaczynające się 

zabarwiać na kolor pomarańczowo w środku. 

Pozostawione w temp. pokojowej -brak 

większego wybarwienia.  

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Liczne, małe przetrwalniki 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

MICROGEN BACILLUS 

ID 
Bacillus licheniformis 

9206-4 

PODŁOŻE BHI 
ogromne, kremowe kolonie o nieregularnym 

kształcie, rozmieszczone na całej płytce 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

po 2 dniach inkubacji słaby wzrost w 1 

regionie, małe, różowe, okrągłe kolonie 
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WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Pantoea agglomerans 

9206-5 

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Liczne przetrwalniki 

9206-6 

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

BARWIENIE G Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Obecne przetrwalniki 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

MICROGEN BACILLUS 

ID 
Bacillus pumilus 

2811 

2811 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

2811 z PODŁOŻE 

BHI 

PODŁOŻE BHI 

małe, białe, błyszczące z lekko 

postrzępionymi brzegami kolonie;  

zapach rozkładającej się ryby 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
różowe, małe, okrągłe kolonie 

2811 z AK 

PODŁOŻE BHI 

małe, białe, błyszczące z lekko 

postrzępionymi brzegami kolonie; 

zapach rozkładającej się ryby 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
okrągłe, intensywnie różowe kolonie 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK Serratia fonticola 

0277 

0277 PODŁOŻE CHAPMANA 

WZROST  

po 6 dniach nastąpił masywny wzrost wraz  

z zażółceniem kolonii 

0277-1 
PODŁOŻE BHI 

bardzo małe, okrągłe, żółte, kolonie zlepione 

ze sobą 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 
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PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji;  

brak wzrostu na kontroli BHI 

0277-2 

PODŁOŻE BHI 
bardzo małe, okrągłe, żółte,  

kolonie zlepione ze sobą 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji;  

brak wzrostu na kontroli BHI 

0277-3  

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

PODŁOŻE BHI żółte, kolonie o nieregularnym kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
bardzo małe, przezroczyste kolonie 

0266 

0266 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

0266-5 

PODŁOŻE BHI 
bardzo małe, okrągłe, ledwo widoczne 

kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
bardzo małe, przezroczyste kolonie 

0266-8 

PODŁOŻE BHI okrągłe, białe, błyszczące kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
bardzo małe, okrągłe, przezroczyste kolonie 

0266-7 

PODŁOŻE BHI okrągłe, białe, błyszczące kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
małe, okrągłe kolonie, zlepione ze sobą 

0266-4 

PODŁOŻE BHI 
bardzo małe, okrągłe, ledwo widoczne 

kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
okrągłe, białawe kolonie, 

0266-3 

PODŁOŻE BHI okrągłe, białe, błyszczące kolonie,  

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

kolonie małe, okrągłe, przezroczyste,  

zlepione ze sobą 
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2815 

2815 PODŁOŻE CHAPMANA 
WZROST  

po 4 dniach pojawił się wzrost 

2815-8 

PODŁOŻE BHI okrągłe, małe, białe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
NEGATYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
brak przetrwalników 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GP Listeria monocytogenes 

2815-9 

PODŁOŻE BHI 
kolonie białe, średniej wielkości,  

o nieregularnym kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
kolonie małe, białe, o nieregularnym kształcie 

2815-5 

PODŁOŻE BHI 
kolonie białe, średniej wielkości, o 

nieregularnym kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
białe kolonie, z postrzępionymi brzegami 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Hafnia alvei 

2815-6 

PODŁOŻE BHI 
kolonie białe, średniej wielkości,  

o nieregularnym kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
białe kolonie, z postrzępionymi brzegami 

2815-7 

PODŁOŻE BHI okrągłe, małe, białe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji;  

wzrost na kontroli BHI 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Sphingomonas paucimobilis 

2815-11  

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

PODŁOŻE BHI kolonie białe, o nieregularnym kształcie 

BARWIENIE G Gram-ujemne 
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PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
kolonie białe, o nieregularnym kształcie 

2815-10 

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

PODŁOŻE BHI małe, okrągłe, białe kolonie  

BARWIENIE G Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
brak przetrwalników 

0300 

0300 PODŁOŻE CHAPMANA 

WZROST  

po 1 dniu dwa rodzaje kolonii: żółta o 

nieregularnym kształcie; małe, okrągłe,  

białe kolonie 

0300-6 

PODŁOŻE BHI 
kolonie duże o nieregularnym kształcie, 

nasączone płynem 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji;  

brak wzrostu na kontroli BHI 

0300-7 

PODŁOŻE BHI okrągłe, białe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Bardzo liczne, małe przetrwalniki 

0300-8 

PODŁOŻE BHI 
kolonie duże o nieregularnym kształcie, 

nasączone płynem 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ M 
Liczne przetrwalniki 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

MICROGEN BACILLUS 

ID 
Bacillus licheniformis 

0300-9 PODŁOŻE BHI 

malutkie, okrągłe kolonie 

po 2 dniach kolonie zabarwiają się na różowo 

w lodówce 
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BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

  
PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji;  

wzrost na kontroli BHI 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Serratia plymuthica 

0300-5 

PODŁOŻE BHI 
duże kolonie owalno-okrągłe,  

nasączone płynem 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Obecne przetrwalniki 

0300-12 

PODŁOŻE BHI kremowe kolonie o nieregularnym kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Obecne przetrwalniki 

0300-11 

PODŁOŻE BHI 
malutkie, okrągłe, białe kolonie;  

zapach wymiocin 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Duże przetrwalniki, fioletowo różowe 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

MICROGEN BACILLUS  

ID 
Paenibacillus macerans 

0300-20 

PODŁOŻE BHI ogromne kolonie, nasączone płynem 

BARWIENIE GRAMA 
niemożliwe barwienie do wykonania ze 

względu na zanieczyszczenie płytki 

  

NIEMOŻLIWA WERYFIKACJA 

SZCZEPU- 

zainfekowana płytka 

0300-13 

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

PODŁOŻE BHI kolonie kremowe, owalno-okrągłe 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 
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BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Liczne przetrwalniki 

0300-14 

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

PODŁOŻE BHI 
duże kolonie owalno-okrągłe, nasączone 

płynem 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Obecne przetrwalniki 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

MICROGEN BACILLUS  

ID 
Bacillus subtilis 

0300-16 

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

PODŁOŻE BHI 
duże kolonie owalno-okrągłe, nasączone 

płynem 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Obecne przetrwalniki 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

MICROGEN BACILLUS  

ID 
Bacillus licheniformis 

0300-17 

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA  

PODŁOŻE BHI 
duże kolonie owalno-okrągłe, nasączone 

płynem 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Obecne przetrwalniki 

0300-15 

PODŁOŻE BHI 
duże kolonie owalno-okrągłe, nasączone 

płynem 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Obecne przetrwalniki 

0300-19 

PODŁOŻE BHI żółte kolonie o nieregularnym kształcie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji; brak 

wzrostu na kontroli BHI 
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8601 (I27) 

8601 (I27) PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

8601 (I27)-4 

PODŁOŻE BHI 
kolonie okrągłe, kremowe, małe; rosnące 

podwójnie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

okrągłe, małe, różowe kolonie po 2 dniach 

inkubacji 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Buttiauxella agrestis 

8601 (I27)-3 

PODŁOŻE BHI 
kolonie okrągłe, kremowe, małe; rosnące 

podwójnie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

okrągłe, małe, różowe kolonie po 2 dniach 

inkubacji 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Buttiauxella agrestis 

8601 (I27)-5 

PODŁOŻE BHI okrągło-owalne, białe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
obecne przetrwalniki 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

MICROGEN BACILLUS  

ID 
Bacillus licheniformis 

8601 (I27)-8 

PODŁOŻE BHI okrągłe, białe, małe, błyszczące kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

małe, okrągłe, intensywnie różowe kolonie po 

2 inkubacji 

8601 (I27)-7 

PODŁOŻE BHI 
okrągłe, białe, błyszczące kolonie; zlepiające 

się ze sobą 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

okrągłe, przezroczyste kolonie; dość obfity 

wzrost 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Hafnia alvei 

AKN30 VITEK KARTA GP Lactococcus garvieae 
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8601 (I27)-6 

PODŁOŻE BHI białe, okrągłe, malutkie kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
różowe, okrągłe kolonie w 1 regionie 

8601 (I27)-9 

PODŁOŻE BHI malutkie, okrągłe, białe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

wzrost tylko w 1 regionie, wyodrębniły się 

małe, okrągłe intensywnie różowe kolonie 

L21 

L21 PODŁOŻE CHAPMANA BRAK WZROSTU 

L21-5 

PODŁOŻE BHI małe, okrągłe, białe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
przezroczyste, małe, okrągłe kolonie 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

VITEK KARTA GN Serratia liquefaciens group 

PRÓBA ARGININOWA NEGATYWNA 

L21-4 

PODŁOŻE BHI 
duże, okrągłe białe kolonie;  

rosnące w skupiskach 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
bardzo małe, białe kolonie 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Lelliottia amnigena 

L21-3 

PODŁOŻE BHI małe, okrągłe, białe kolonie 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
przezroczyste, małe, okrągłe kolonie 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

VITEK KARTA GN Serratia liquefaciens group 

PRÓBA ARGININOWA NEGATYWNA 

I07 

I07 PODŁOŻE CHAPMANA 

WZROST 

po 4 dniach inkubacji mała, okrągłe kremowe 

kolonie; rozlane kolonie, nasączone płynem 

PODŁOŻE BHI 
intensywny wzrost, widać okrągło-owalne 

kolonie 
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I07-1 

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Obecne przetrwalniki 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

MICROGEN BACILLUS 

ID 
Bacillus pumilus 

I07-2 

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

PODŁOŻE BHI 
duże kolonie owalno-okrągłe, nasączone 

płynem 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Obecne przetrwalniki  

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

MICROGEN BACILLUS 

ID 
Bacillus licheniformis 

L29 

L29 PODŁOŻE CHAPMANA 
WZROST 

po 1 dniu inkubacji 

L29-10 

PODŁOŻE BHI 
kolonie żółte, okrągło-owalne o średniej  

z lekko postrzępionymi brzegami 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne 

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
minimalny różowy wzrost po 2 dniu inkubacji  

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Pantoea spp 

L29-9 

PODŁOŻE BHI 
kolonie kremowe o nieregularnym kształcie, 

narastające na ściany szalki 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie 

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY 

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Obecne przetrwalniki 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

MICROGEN BACILLUS  

ID 
Bacillus subtilis 

L29-7 PODŁOŻE BHI 
okrągłe, duże, białe kolonie; rosnące  

w skupiskach 
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BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne  

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
bardzo małe, kremowo-szare, okrągłe kolonie  

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Lelliottia amnigena  

L29-8 

PODŁOŻE BHI 
kolonie okrągłe, kremowe; rosnące  

w skupiskach 
 

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne  

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 
lekko różowe, okrągłe kolonie  

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Lelliottia amnigena  

L29-5 

PODŁOŻE BHI żółte, bardzo małe, okrągłe kolonie  

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne  

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

brak wzrostu pomimo 2 dni inkubacji;  

brak wzrostu na kontroli BHI 
 

L29-6 

PODŁOŻE BHI malutkie, białe, okrągłe kolonie  

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne  

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

malutkie, okrągłe różowe kolonie po 2 dniu 

inkubacji  
 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 
VITEK KARTA GN Lelliottia amnigena  

L29-12 

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

PODŁOŻE BHI białe, okrągłe kolonie  

BARWIENIE GRAMA Gram-ujemne  

PODŁOŻE 

MACCONKEY’A 

malutkie, okrągłe kolonie o intensywnie 

różowym zabarwieniu 
 

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

VITEK KARTA GN Serratia liquefaciens group  

PRÓBA NA ARGININĘ NEGATYWNA  

L29-11 

Z PODŁOŻA 

CHAPMANA 

PODŁOŻE BHI 
okrągłe kolonie, średniej wielkości,  

kremowe kolonie 
 

BARWIENIE GRAMA Gram-dodatnie  

TEST NA 

PEROKSYDAZĘ 
POZYTYWNY  

BARWIENIE Z 

ZIELENIĄ 

MALACHITOWĄ 
Obecne przetrwalniki  

WYNIK 

IDENTYFIKACJI 

MICROGEN BACILLUS  

ID 
Bacillus firmus  
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4.2.  Identyfikacja szczepów 

W przypadku 6 próbek o numerach 5724 J04, L15, L37, L42 4862, 0265, 8726 wykonano tylko 

analizę w kierunku obecności gronkowców opisaną jako I tok w punkcie 3.6 . Znaleziono tylko 

jeden szczep gronkowca, S. sciuri w próbce 0281 (oznaczony jako 0281-4). Analizę 

pozostałych wymazów prowadzono starając się zidentyfikować główne gatunki bakterii 

stanowiące mikrobiotę nosa zwierzęcia.  

W wymazie 6723 zidentyfikowano dwa gatunki z rodzaju Serratia: S.fonticola, S. plymuthica. 

W wymazie samicy o numerze 8577 obecny był Bacillus circulans. U samca o numerze 2812 

zidentyfikowano Enterococcus casseliflavus, Moraxella group. W wymazie 0281 należącym 

do samca danieli wykryto Aerococcus viridans, Vagococcus fluvialis oraz wspomniany 

wcześniej S. sciuri. U samca 0299 zidentyfikowano Listeria ivanovii, Listeria monocytogenes, 

Bacillus pumilus. W wymazie samicy 5955 I28 5355 wykryto bakterię z rodzaju Pantea spp. 

W 2816, pochodzącym od samicy odnotowano obecność Listeria ivanovii oraz Hafnia alvei.  

U samca 0260 zidentyfikowano Bacillus licheniformis, B. pumilus, Pantoea agglomerans.  

W wymazie 2820 należącym do samca wykryto bakterie Gram-ujemną, H. alvei. W wymazie 

samicy 5263 454 zarejestrowano 3 bakterie Gram-ujemne: H. alvei oraz dwie należące do 

rodzaju Serratia: S. fonticola oraz S. liquefaciens. U zwierzęcia 5342 (E32) wykryto dwa 

gatunki rodzaju Bacillus: B. licheniformis, Bacillus circulans. W wymazie 9206 

zidentyfikowano B. licheniformis, Bacillus pumilus, Pantoea agglomerans. U samca 2811 

wykryto S. fonticola. W wymazie 2815, należącym do samca zidentyfikowano  

L. monocytogenes, H. alvei, Sphingomonas paucimobilis. U samicy oznaczonej jako 0300 

wykryto B. licheniformis, Paenibacillus macerans, Bacillus subtilis oraz jeden gatunek bakterii 

Gram-ujemnej, S. plymuthica, W wymazie samicy 8601(I27) zidentyfikowano 2 gatunki 

bakterii Gram-ujemnych, dwukrotnie Buttiauxella agrestis oraz H. alvei. Z bakterii  

Gram-dodatnich obecny był Lactococcus garvieae oraz B. licheniformis. U zwierzęcia L21 

zidentyfikowano dwukrotnie S. liquefaciens oraz Lelliottia amnigena. W I07 wykryte zostały 

dwa gatunki z rodzaju Bacillus, B. licheniformis, B. pumilus. Z ostatniego badanego wymazu 

L29 wyizolowano Pantoea spp, S. liquefaciens oraz Bacillus firmus oraz trzykrotnie  

L. amnigena. Wielokrotna izolacja szczepów L. amnigena wynikała z ich zróżnicowanej 

morfologii. Były to kolonie małe, okrągłe, białe kolonie w przypadku szczepów L29-6, L21-4 

oraz stosunkowo duże kolonie, białe rosnące w skupiskach dla L29-7. Szczep L29-8 posiadał 

kolonie koloru kremowego.  
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4.3.  Analiza lekowrażliwości szczepów 

Po identyfikacji przez system VITEK, testu BACILLUS ID MICROGEN, API STAPH 

przystępowano do wykonania antybiogramów zgodnie z opisem w punkcie 3.3. Antybiogramy 

wykonane na podłożu MHII dla bakterii Bacillus spp inkubowano w 30°C w odróżnieniu od 

antybiogramów dla pozostałych drobnoustrojów, dla których temperatura wynosiła 37°C. 

Wyniki antybiogramów przedstawiono w Załączniku 1. 

Odczytane strefy zahamowania wzrostu zinterpretowano zgodnie z aktualnie obowiązującą 

tabelą interpretacji wyników przygotowaną przez EUCAST [42]. EUCAST jest to Europejski 

Komitet ds. badania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki. 

Większość zidentyfikowanych szczepów bakterii nie wykazuje oporności na antybiotyki. 

W tabelach poniżej zebrano informacje o szczepach wykazujących oporność na antybiotyki  

i chemioterapeutyki. 

Tabela 10 Zestawienie szczepów bakterii Bacillus ssp opornych na poszczególne antybiotyki 

Rodzaj bakterii 
Nazwa 

antybiotyku  
Nr szczepu Gatunek bakterii 

Bakterie Gram-

dodatnie Bacillus 

ssp 

Wankomycyna  8601 (I27)-5 Bacillus licheniformis 

Erytromycyna  

0300-8 B. licheniformis 

0300-16 B. licheniformis 

8601 (I27)-5 B. licheniformis 

Klindamycyna 

5342 (E32) Bacillus circulans 

0260-1 B. licheniformis 

9206-3 B. licheniformis 

0300-8 B. licheniformis 

I07-2 B. licheniformis 

8601 (I27)-5 B. licheniformis 

 

Tabela 11 Zestawienie szczepów bakterii Gram-dodatnich innych niż Bacillus spp opornych na 

poszczególne antybiotyki 

Rodzaj bakterii 
Nazwa 

antybiotyku  
Nr szczepu Gatunek bakterii 

Gram-dodatnie 

 inne niż  

Bacillus ssp 

Dalfoprystyna 

2812-1 Enterococcus casseliflavus 

0281-1  Aerococcus viridans 

0281-4 Staphylococcus sciuri 

Nitrofurantoina 0281-1 A. viridans 

Klindamycyna 

0281-3 Vagococcus fluvialis 

2812-1 E. casseliflavus 

0281-1  A. viridans 

Erytromycyna  0281-4 S. sciuri 

Linezolid 

2812-1 E. casseliflavus 

0281-1 A. viridans 

0281-4 S. sciuri 
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Tabela 12 Zestawienie szczepów bakterii Gram-ujemnych opornych na poszczególne antybiotyki 

Rodzaj bakterii 
Nazwa 

antybiotyku  
Nr szczepu Gatunek bakterii 

Bakterie Gram-

ujemne 

Ciprofloksacyna 2815-7 Sphingomonas paucimobilis 

Ampicylina 

2811-1 Serratia fonticola 

5263 454-4 S.  fonticola 

0260-3 Pantoea agglomerans 

2815-5 Hafnia alvei 

2820-1 H. alvei 

Aztreonam  2815-7 S. paucimobilis 

Piperacylina 

L21-4 L.amnigena 

L21-3 Serratia liquefaciens  

L21-5 S. liquefaciens  

5263 454-5 S. liquefaciens  

5263 454-4 S.  fonticola 

6723-2 Serratia plymuthica 

5955 I28 5355 Pantoea ssp 

8601 (I27)-7 H. alvei 

2815-5 H. alvei 

2816-3 H. alvei 

2820-1 H. alvei 

5263 454-3 H. alvei 

8601 (I27)-4 Buttiauxella agrestis  

8601 (I27)-3 B. agrestis  

2815-7 S. paucimobilis 

Cefuroksym 

L21-3 S. liquefaciens  

L21-5 S. liquefaciens  

5263 454-5 S. liquefaciens  

6723-1  S. fonticola 

2811-1 S. fonticola 

5263 454-4 S. fonticola 

6723-2 S. plymuthica 

0300-9 S. plymuthica 

L29-10 Pantoea ssp 

5955 I28 

5355-2 

Pantoea ssp 

0260-3 Pantoea agglomerans 

8601 (I27)-7 H. alvei 

2816-3 H. alvei 

2820-1 H. alvei 

2815-7 S. paucimobilis 

Cefepim 2815-7 S. paucimobilis 

Ceftriakson 2815-7 S. paucimobilis 

Ceftazydym 

2815-5 H. alvei 

2816-3 H. alvei 

2820-1 H. alvei 

2815-7 S. paucimobilis 
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Szczepy bakterii z rodzaju Bacillus były najbardziej oporne na klindamycynę i erytromycynę,  

a szczepem wykazującym oporność na klindamycynę, erytromycynę i wankomycynę okazał 

się 8601 (I27)-5, zidentyfikowany jako Bacillus licheniformis.  

Część bakterii Gram-dodatnich, które nie były Bacillus spp, okazała się być oporna na 

dalfoprystynę, nitrofurantoinę, klindamycynę, erytromycynę i linezolid. Szczepem opornym na 

linezolid, dalfoprystynę i erytromycynę był 0281-4, zidentyfikowany jako Staphylococcus 

sciuri oraz 2812-1, zidentyfikowany jako Enterococcus casseliflavus.  

Część bakterii Gram-ujemnych okazała się być oporna na cyprofloksacynę, ampicylinę, 

aztreonam, piperacylinę, cefuroksym, cefepim, ceftriakson, ceftazydym. 15 z 26 

zidentyfikowanych szczepów była oporna na piperacylinę, ceftrakson, a 5 z 26 na ceftazydym 

i ampicylinę. Największą opornością wykazał się szczep 2815-7, zidentyfikowany jako 

Sphingomonas paucimobilis, gdyż był oporny na 7 różnych antybiotyków, takich jak 

ciprofloksacyna, aztreonam, piperacylina, cefuroksym, cefepim, ceftriakson, ceftazydym. 
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5. DYSKUSJA  

 

Mikrobiota jest obecna u wszystkich ssaków. Jest wysoce różnorodna pod względem liczby 

komórek bakterii i składu gatunkowego, a także rozmieszczenia w obrębie ciała. Mikrobiota 

ludzi jest intensywnie badana, z uwagi na jej wpływ na homeostazę organizmu. Zaburzenia 

mikrobioty korelują z szeregiem chorób, takimi jak otyłość, reumatoidalne zapalenie stawów 

czy cukrzyca typu II. Ponadto składniki mikrobioty, z grupy patogenów oportunistycznych,  

w przypadku obniżonej odporności, mogą powodować infekcje. Bada się także mikrobiotę 

zwierząt gospodarskich ze względu na jej wpływ na kondycję zdrowotną zwierząt. Dodatkowo 

może ona wpływać na zdrowie konsumentów produktów mięsnych bądź produktów 

pochodzenia zwierzęcego. Analizowane są zależności między zdrowiem zwierząt a składem 

mikrobioty, czy wpływ paszy na prawidłowy rozwój całej hodowli [22] Mikrobiota zwierząt 

dzikich jest jak dotąd słabo poznana. Jej poznanie jest ważne, gdyż wpływa na dobrostan 

zwierząt, ich zdrowie, a w efekcie ich zdolność utrzymania się w środowisku. Nie są to jedyne 

powody, dla których warto poznać mikroorganizmy bytujące w obrębie dzikiej fauny [22].  

W mikrobiocie mogą występować gatunki patogenne bądź oportunistyczne, które przez 

współużytkowanie siedlisk mogą zostać przeniesione na zwierzęta gospodarskie. Ludzie 

pracujący z dzikimi zwierzętami mogą być także potencjalnie narażeni na te patogeny, a także 

osoby stykające się z naturalnym środowiskiem dzikich zwierząt [24]. 

Celem pracy była izolacja, identyfikacja i charakterystyka szczepów bakterii pochodzących  

z wymazów nosowych pobranych od zwierząt jeleniowatych. Wymazy zostały pobrane od 

osobników daniela zwyczajnego (Dama dama). 

Wymazy z nosa danieli pobrano w Stacji Hodowli Jeleniowatych Instytutu Parazytologii PAN 

w Kosewie Górnym. Od samic i młodych zwierząt zostały pobrane w grudniu, a od samców 

we wrześniu. Łącznie pobrano 66 wymazów, z czego 24 we wrześniu, a 42 w grudniu 2021. 

Materiałami stosowanymi w pracy były podłoża wzrostowe, takie jak BHI, agar krwawy, LB, 

TSA oraz podłoża różnicujące, w tym podłoże MacConkey’a i Chapmana. Opierano się także 

na testach biochemicznych jak próba argininowa, próba na obecność katalazy. Klasyfikowano 

bakterie jako Gram-dodatnie i Gram-ujemne za pomocą barwienia Grama, a także szukano 

przetrwalników w preparatach barwionych zielenią malachitową. Badania prowadzono 

dwutorowo. Badanie rozpoczęto od poszukiwania bakterii z rodzaju Staphylococcus opisanych 

w rozdziale Materiały i Metody (w punkcie 3.6) jako tok I. Gronkowców szukano na podstawie 
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wzrostu na podłożu Chapmana dla 5 wymazów: 5724 J04, L15, L37, L42 4862, 0265.Przy 

braku wzrostu na tym podłożu przystąpiono do II toku badań opisanego w punkcie 3.7 rozdziału 

Materiały i Metody. II tok, który polegał na identyfikacji pozostałych mikroorganizmów 

wyodrębnionych podczas toku badań. Szczepy izolowano zarówno z podłoża BHI jak i z agaru 

krwawego. Gdy stwierdzono, że morfologia kolonii i zachowanie na podłożach różnicujących 

bądź obraz w barwieniu Grama są identyczne, nie badano każdego z osobna, lecz wybierano 

jeden izolat. W przypadku ostatnich sześciu wymazów, tj. 2815, 0300, 8601 (I27), L21, I07  

i L29 zastosowano strategię, dotyczącą izolacji i identyfikacji jak największej liczby gatunków 

drobnoustrojów. W momencie wyizolowania bakterii i sklasyfikowania jej do określonej grupy 

przystępowano do identyfikacji za pomocą systemu VITEK, STAPH API lub BACILLUS ID 

firmy MICROGEN. Dla określania lekowrażliwości wykonano antybiogramy na podłożu MHII 

z użyciem antybiotyków dedykowanych dla danej grupy bakterii. Analiza lekowrażliwości 

wykorzystywano do poszukiwania różnic szczepowych wśród izolatów jednego gatunku.  

 W toku badań 38 próbek pobranych w grudniu od łań i młodych osobników zidentyfikowano 

bakterie 52 gatunków, w tym 26 Gram-ujemnych i 26 Gram-dodatnich, w tym 17 szczepów 

Bacillus oraz 9 szczepów bakterii innych grup.   

Najczęściej izolowanym gatunkiem bakterii Gram-ujemnych była Hafnia alvei, którą 

zidentyfikowaną w 5 różnych wymazach, 8601 (I27), 2815, 2816, 2820 oraz 5263-454. Drugim 

gatunkiem bakterii co do liczności była Lelliottia amnigena wykryta w 2 wymazach: L29 i L21. 

L. amnigena została zidentyfikowana w preparacie L21, a w wymazie L29 trzykrotnie 

zidentyfikowano szczepy L. amnigena. Wielokrotna izolacja była konsekwencją zróżnicowanej 

morfologii kolonii izolatów. Analiza szczegółowych wyników uzyskanych z systemu VITEK 

dla izolatów L. amnigena z próbki L29 wykazała, że różnią się one dwoma parametrami 

(O129R i TyrA). W celu rozróżnienia szczepów wykonano antybiogramy i porównano strefy 

zahamowania wzrostu, różnice powyżej 3 mm w wielkości stref traktowano jako cechy 

wskazujące na izolacje różnych szczepów tego samego gatunku. Trzy izolaty L. amnigena 

posiadają podobne wartości strefy zahamowania wzrostu, aczkolwiek izolat L29-8 różnił się 

wrażliwością na cztery antybiotyki od L29-7 i L29-6 (cyprofloksacyna, streptomycyna, 

aztreonam, imipenem). W przypadku cyprofloksacyny różnica wynosiła 5-7mm, dla 

streptomycyny 7-9mm, dla aztreonamu 5-6mm, dla imipenemu 5mm. Na tej podstawie można 

uznać, że L29-8 jest innym szczepem bakterii L. amnigena, a izolaty L29-7 i L29-6 są izolatami 

tego samego szczepu. Dla ostatecznego rozstrzygnięcia tego problemu potrzebne jest 

wykonanie badań genetycznych.  
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Najliczniejszym rodzajem w wymazach był Serratia, który wyizolowano 9-krotnie z 7 

wymazów, L29, L21, 5263 454, 6723, 2811, 6723-2, 0300. Czterokrotnie zidentyfikowano 

bakterie z grupy Serratia liquefaciens w wymazach L29, L21 oraz w 5364 454. W celu 

ostatecznego oznaczenia gatunku wykonano próbę na obecność arginazy. Negatywny wynik 

uzyskany w tej analizie wskazuje, że wyizolowane szczepy to Serratia proteamaculans lub  

Serratia liquefaciens. Rozstrzygnięcie, do którego z tych gatunków należą izolaty wymaga 

dodatkowych analiz genetycznych. Z wymazu L21 bakterie z grupy S. liquefaciens zostały 

wyodrębnione dwukrotnie, lecz ich cechy biochemiczne podane przez system VITEK znacznie 

się różnią, dotyczy to siedmiu testów (lLATk, AGLU, GGAA, SUCT, LDC2, CIT, GGT). Na 

tej podstawie można wysnuć wniosek, że wyizolowano dwa różne szczepy. Dwie z dziewięciu 

identyfikacji Serratia spp to Serratia fonticola, wykryta w wymazach 5263 454 oraz 2811. 

Cechą charakterystyczną S. fonticola był niezwykle intensywny zapach, przypominający 

rozkładającą się rybę. Kolejne dwa izolaty z próbek 6723 i 0300 zidentyfikowano jako  

Serratia plymuthica. Cechą charakteryzującą tych szczepów było zabarwienie się kolonii na 

różowo-czerwony kolor po 3-4 dniach przechowywania szalek w lodówce. Drugim co liczności 

rodzajem bakterii była Pantoea wykryta w 4 różnych wymazach, L29, 5955 I28, 5355, 0260, 

9206. Dwa z nich nie zostały zidentyfikowane jako konkretne gatunki, a pozostałe 2 zostały 

uznane jako Pantoea agglomerans. Cechą charakterystyczną tych szczepów były nieregularne 

intensywnie żółte kolonie. Wyizolowano dwukrotnie także bakterie Buttiauxella agrestis  

z jednego wymazu 8601 (I27). Ich właściwości analizowane przez system VITEK różnią się 

tylko jednym testem biochemicznym (GGT). Strefy zahamowania wzrostu dla licznych 

antybiotyków miały bardzo podobne wartości, jednak różnią się strefą zahamowania wzrostu 

dla nitrofurantoiny (4 mm), cefuroksymu (7 mm) i dla streptomycyny (5 mm). Wyniki te 

wskazują, że mogą to być różne szczepy B. agrestis, ale konieczne jest potwierdzenie tego przez 

wykonanie badań genetycznych. Wykryto ponadto Sphingomonas paucimobilis w wymazie 

2815 oraz w wymazie 2812 grupę Moraxella, w której skład wchodzą następujące gatunki.  

W tym ostatnim M. lacunata, M. nonliquefaciens, M. osloensis. 

Najliczniej występującym gatunkiem z rodzaju Bacilllus był Bacillus licheniformis, którego 

zidentyfikowano 7-krotnie, w 6 wymazach, (0260,  9206, 5342 (E32), 0300, I07, 8601 (I27)). 

W wymazie 0300 został wykryty dwukrotnie, a oznaczenia różniły się dwoma cechami (MDM, 

MDG). Na etapie identyfikacji za pomocą BACILLLUS ID nie było możliwości stwierdzenia, 

czy są to dwa różne szczepy B. licheniformis. W antybiogramach strefy zahamowania wzrostu 

różniły się o 12 mm dla ampicyliny, 8 mm dla dalfoprystyny, 9 mm dla cefoksytymu oraz  

11 mm dla amoksycyliny z kwasem klawulanowym. W przypadku erytromycyny  
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i klindamycyny dla szczepu 0300-8 odnotowano całkowitą oporność. Z uwagi na przytoczone 

wyżej różnice w strefach zahamowania wzrostu, można stwierdzić, że są to dwa odrębne 

szczepy B. licheniformis wyizolowane z jednego wymazu. Drugim gatunkiem o największej 

liczebności w wymazach był Bacillus pumilus, został zidentyfikowany czterokrotnie,  

w wymazach 0260, 0299, 9206, I07-1. Dwukrotnie zidentyfikowano Bacillus circulans  

w wymazach 5342 (E32), 8577 oraz Bacillus subtilis w 0300, L29. Ponadto wykryto Bacillus 

firmus w wymazie L29 oraz Paenibacillus macerans w 0300. Cechą charakterystyczną  

P. macerans były bardzo duże, fioletowo-różowe, okrągłe przetrwalniki, niespotykane u innych 

szczepów.  

Bakterie Gram-dodatnie, nie będące bakteriami rodzaju Bacillus, w toku badań były najrzadziej 

izolowaną grupą. Zidentyfikowano ich zaledwie 9. Cztery z nich były bakteriami rodzaju 

Listeria. Dwukrotnie zidentyfikowano L. monocytogenes w wymazach 2815, 0299 oraz  

Listeria ivanovii w 2816, 0299. Zidentyfikowane bakterie z rodzaju Listeria wyróżniały się 

bardzo słabym wzrostem na podłożu BHI, który po 1 dniu inkubacji był ledwo widoczny. 

Wszystkie szczepy Listeria pochodziły z wymazów uzyskanych od cieląt. Pojedynczo 

stwierdzono Vagococcus fluvialis w wymazie 0281, Enterococcus casseliflavus w 2812, 

Aerococcus viridans w 0281, Lactococcus garvieae w 8601 (I27). 

Analizowane szczepy bakterii były z reguły wrażliwe na zastosowane antybiotyki, choć 7 

szczepów z rodzaju Bacillus okazało się być opornych na jeden bądź kilka antybiotyków, takich 

jak klindamycyna, erytromycyna i wankomycyna. Pięć szczepów bakterii Gram-dodatnich nie 

będących Bacillus spp wykazywało oporność na linezolid, erytromycynę, klindamycynę, 

nitrufurantoine i dalfoprystynę, pojedynczo bądź na kilka z wymienionych antybiotyków. 21 

szczepów bakterii Gram-ujemnych wykazało oporność na 8 antybiotyków, na ciprofloksacynę, 

ampicylinę, aztreonam, piperacylinę, cefuroksym, cefepim, ceftriakson, ceftazydym.  

Omówienie gatunków bakterii wyizolowanych z błon śluzowych danieli 

Bakterie Gram-ujemne są bardzo zróżnicowanymi organizmami i są wszechobecne  

w środowisku. Wiele z nich wykazuje silną patogenność, np. Escherichia coli czy Salmonella, 

inne to patogeny oportunistyczne, które w sytuacji obniżonej odporności, mogą spowodować 

zakażenie ludzi i zwierząt i zagrozić ich życiu. Izolacja i identyfikacja bakterii pobranych od 

zwierząt może pozwolić na ocenę patogenności tych drobnoustrojów dla zwierzęcia i rozważyć, 

czy mogą być one niebezpieczne dla ludzi. 



76 

Jednym ze szczepów wyizolowanych w toku identyfikacji była Lelliotia amnigena. 

Piśmiennictwo zawiera niewiele publikacji na temat tego gatunku bakterii. Jest bakterią  

Gram-ujemną i należy do rodziny Enterobacteriaceae [43], była izolowana z produktów 

spożywczych i tkanek roślinnych [44]. Odnotowano jej obecność w tkance kłącza z trzech 

gatunków Sarracenia hodowanych w szklarni, bakterie były nieliczne i scharakteryzowano 

jako bakterię endofityczną. Bakterie endofityczne charakteryzują się występowaniem  

w tkankach roślinnych, nie powodując objawów chorobowych [45]. Inne doniesienie wskazują 

na jej występowanie w jelicie patyczaka [46]. Wyizolowano ją także od człowieka, a konkretnie 

z posiewu moczu u pacjenta cierpiącego na roponercze. W badaniach pojawia się opis jej 

naturalnej oporności na cefalosporyny II i III generacji i fosfomycyny [44]. We wcześniejszych 

badaniach, według starej taksonomii, określana jest jako Enterobacter amnigenus, opisano jej 

wyizolowanie od ludzi z dróg oddechowych, ran i kału oraz wody. Wykazano także, że może 

powodować sepsę u człowieka [47]. Nie ma doniesień na temat występowania L. amnigena  

u dziko żyjących zwierząt. Czterokrotna identyfikacja od dwóch zwierząt może oznaczać,  

że jest stałym składnikiem mikrobioty nosa danieli. 

W analizowanych wymazach rozpoznano także Buttiauxella agrestis, bakterię Gram-ujemną, 

fakultatywnie beztlenową należącą do rodziny Enterobacteriaceae [48]. W piśmiennictwie są 

informacje, że wyizolowano ją z wody [49], soi [48], a także z gleby, od ryb, karaluchów, 

ślimaków [50]. Odnotowano przypadek zakażenia B. agrestis jako powikłania pooperacyjnego, 

po cesarskim cięciu u młodej kobiety bez chorób współistniejących. Pobrany materiał 

pochodził z ropy stanu zapalnego [50]. Zbadano wschodniokanadyjskie gęsi arktyczne 

zimujące na wschodnim wybrzeżu Irlandii. W preparatach wymazów kloaki drugim co do 

częstości występowania gatunkiem był B. agrestis, dodatkowo jeden ze szczepów oporny był 

na amoksycylinę z kwasem klawulanowym [51]. Gęsi żyją w miejscach odwiedzanych przez 

człowieka, więc należy się liczyć z możliwością przeniesieni tych bakterii na ludzi.   

Najliczniejszym gatunkiem pojawiającym się w analizowanych próbach była Hafnia alvei. Jest 

to fakultatywnie beztlenowa, urzęsiona bakteria Gram-ujemne [52]. Występująca powszechnie 

w środowisku (gleba, woda, ścieki), w produktach mlecznych, bywa także izolowana z kału 

ludzi i zwierząt [53].U ludzi zarejestrowano przypadki biegunki spowodowane H. alvei, która 

według doniesień spowodowała ostre zapalenie żołądka i jelit u dzieci. Ponadto miała udział  

w pojedynczym przypadku martwiczego zapalenia jelit u osoby starszej i posocznicy  

u noworodka [54]. Badania z 2004 roku opisujące epidemię u młodych kurcząt we Włoszech, 

sugeruje jej wpływ na stłuszczenie wątroby związanej z niedoborem limfocytów. Szczep był 

oporny na amoksycylinę, a śmiertelność zwierząt osiągnęła 20,7%. Podczas badania 
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stwierdzono wiele podobieństw morfologicznych pomiędzy gatunkami Salmonella i H. alvei. 

Obie wytwarzają małe przezroczyste kolonie laktozo-ujemne na podłożu MacConkeya, jednak 

H. alvei nie wytwarza H2S i nie fermentuje sorbitolu i cytrynianu. [55] Teoretycznie może to 

prowadzić do błędnej klasyfikacji bakterii w badaniach, gdzie nie uwzględniano tych prób 

biochemicznych i może to poszerzać potencjalną patogenność tej bakterii. Analizą 

rozstrzygającą przynależność do rodzaju Salmonella jest zawsze test serologiczny [56]. Kolejną 

niepokojącą informacją jest zdolność H. alvei do tworzenia biofilmu w przedziale temperatur 

25°C-37°C w obecności glukozy [57]. Z drugiej strony istnieją informacje o wykorzystywaniu 

jej jako probiotyku do dojrzewania sera. Eksperymenty na myszach wykazały, że jej mała 

liczebność w jelitach może korelować z otyłością, nadwagą. W badaniach zaobserwowano, iż 

u zwierząt zmniejsza łaknienie, masę ciała oraz przyrost tkanki tłuszczowej. W oparciu o te 

obserwacje zasadne byłoby sprawdzenie możliwości zastosowania H.alvei jako probiotyku do 

kontroli apetytu i masy ciała w nadwadze i otyłości [58]. Niewątpliwie jest to bardzo 

interesująca bakteria z uwagi na jej właściwości. Z jednej strony jest potencjalnie patogenna 

dla człowieka i zwierząt, z drugiej zaś istnieją przesłanki o pozytywnym wpływie na zdrowie 

człowieka i jest wykorzystywana w przemyśle spożywczym. Wyizolowano jej 5 izolatów z  

5 wymazów, co wskazuje, że jest stałym składnikiem mikrobioty danieli.  

Do rodzaju Serratia należą pałeczki Gram-ujemne, urzęsione, niezarodnikujące, nieposiadające 

otoczek należące do rodziny Yersiniaceae. Najczęściej są to saprofity występujące w wodzie  

i glebie, czasem można je znaleźć w organizmie człowieka [53]. Wyizolowano w toku 

niniejszej pracy trzy gatunki z rodzaju Serratia, Serratia liquefaciens, Serratia fonticola,  

Serratia plymuthica. Najlepiej poznaną bakterią z tego rodzaju jest S. marcescens, która nie 

została wyizolowana w toku badań, jednak jest to główny przedstawiciel tego rodzaju. Bakteria 

ta odpowiedzialna jest za zakażenia szpitalne i wykazuje oporność na całą gamę antybiotyków. 

S. marscenscens znana jest jako pałeczka krwawa, może wzrastać na skrobi i wytwarza 

czerwony barwnik [59].  

S. liquefaciens jest rzadko izolowana z próbek klinicznych, jest jednak drugim najczęściej 

izolowanym gatunkiem Serratia. Publikacje wskazują na izolację tego drobnoustroju z układu 

oddechowego, moczu, ran i wrzodów. W kilku przypadkach została wykryta jako przyczyna 

infekcji oka, bywa także przyczyną epidemii szpitalnych. Od 1986 do 1972 była poważnym 

problemem w żłobku w stanie Wirginia (USA) wywołując zagrażające życiu infekcje,  

a w Kolorado (USA) w centrum dializ odpowiadała za infekcje krwi [60]. W literaturze można 

znaleźć opis przypadku ropnia uda, septycznego zapalenia stawu, infekcji skóry oraz biegunki, 

wywołane zakażeniem S. fonticola. Infekcje te wynikały z obniżonej odporności oraz warto 
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zaznaczyć, iż były to pojedyncze przypadki [61]. S. plymuthica została wyizolowana z rany 

oparzeniowej od pacjenta pediatrycznego [62]. Dodatkowo odnotowano jeden przypadek 

przewlekłego zapalenia kości i szpiku oraz dwa przypadki sepsy wtórnej. Były to osoby  

z obniżoną odpornością, zakażone w warunkach szpitalnych. Autorzy podkreślają, że bakteria 

jest rzadką przyczyną infekcji, choć jej patogenność nie jest jeszcze do końca poznana. 

Przypuszczalnie źródłem bakterii była skażona woda [63]. Bakterie z rodzaju Serratia to 

bakterie środowiskowe, ich obecność zarejestrowano we wszystkich regionach Polski jako 

przyczynę infekcji cebul [64]. Przywołane przykłady mogą świadczyć o jej potencjale 

patogennym, co z pewnością należy mieć na uwadze. Wielokrotna izolacja w opisywanych 

badaniach wskazuje, że jest stałym elementem mikrobioty błony śluzowej nosa danieli.  

Obecny w wymazach była także rodzaj Pantoea. Pantoea agglomerans jest to wiciowata 

bakteria, należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Często określana jako „bakteria rolnicza”, 

ze względu na jej powszechne występowanie w środowisku naturalnym (owoce, warzywa, 

rośliny, woda, gleba) [65]. Zwykle występuje na roślinach jako symbiont. Niemniej jednak 

może być przyczyną chorób u szeregu roślin uprawnych, takich jak bawełna, słodka cebula, 

ryż. Niektóre patogenne dla roślin szczepy P. agglomerans są rakotwórcze i wywołują 

galasowanie na buraku ćwikłowym czy łyszczec roślin ozdobnych [66]. Szczepy Pantotea 

wykazują także aktywność biodegradacyjną w stosunku do różnych zanieczyszczeń gleby  

i wody, w tym węglowodorów ropopochodnych i toksycznych metali. Obecna w glebie, 

zapobiega przenikaniu szkodliwych zanieczyszczeń przemysłowych do głębszych partii gleby 

i ma zdolność wytwarzania wodoru z odpadów. Potencjalnie mogłaby zostać wykorzystywana 

jako szczep biotechnologiczny, uzyskujący energię z odpadów. Niewątpliwie jest to 

interesująca bakteria mająca potencjał w biotechnologii środowiska [67]. W dostępnej 

literaturze medycznej sugerowany jest jej udział w infekcjach u ludzi dotyczących krwi, układu 

oddechowego, zapalenia wnętrza gałki ocznej oraz pooperacyjnym zapaleniem opon 

rdzeniowych. Dodatkowo szczepy Pantoea były izolowane z ran, krwi i moczu, głównie od 

pacjentów onkologicznych i cukrzycowych [65]. Pantoea spp. wyizolowano także z kloaki 

wschodnio kanadyjskich gęsi żyjących dziko [51].  

Sphingomonas paucimobilis został raz wyizolowany w trakcie badań. Należy do 

niefermentujących bakterii Gram-ujemnych, posiadających pojedynczą wić biegunową o małej 

ruchliwości, jest często obecny w wodzie i glebie. Istnieją doniesienia o jego patogenności dla 

ludzi w infekcjach skórnych, posocznicy, ropni trzewnych, dróg moczowych, biegunki, 

wywołane przez skażenie wody destylowanej, płynu do hemodializy i roztworu leków [68]. 
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Infekcje drobnoustrojem występują rzadko, a zgonu w wyniku zakażenia jak dotąd nie 

odnotowano [69]. 

Bakterie z rodzaju Bacillus były najczęściej izolowane z wymazów w toku badań. Są to tlenowe 

bakterie należące to typu Firmicutes, o walcowatym kształcie, zdolne do tworzenia 

przetrwalników. Wykazują bardzo różnorodną morfologię kolonii, także w obrębie jednego 

gatunku. Bakterie z tego rodzaju można znaleźć w różnych siedliskach związanych z glebą, 

wodą, roślinami, w żywności, a nawet w próbkach klinicznych. Większość gatunków nie 

posiada bądź wykazuje bardzo słaby potencjał patogenny. Wyjątkiem jest Bacillus anthracis, 

czynnik etiologiczny wąglika, który atakuje przede wszystkim przeżuwacze. Ludzie zakażają 

się z reguły od chorych zwierząt, podczas pracy z nimi bądź przy spożywaniu zainfekowanych 

produktów zwierzęcych. Ze względu na zdolność do sporylacji i długie okresy uśpienia 

przetrwalników, patogen ewoluuje bardzo powoli w porównaniu z innymi bakteriami [70].  

W toku przeprowadzonych badań nie zarejestrowanego B. anthracis, wyizolowano inne, 

niepatogenne gatunki, takie jak Bacillus firmus, Bacillus licheniformis, Bacillus circulans,  

Bacillus. pumilus, Bacillus subtilis. 

Bakterie z rodzaju Bacillus są szeroko stosowane jako suplementy mikrobiologiczne żywności 

w Stanach Zjednoczonych i Azji, np. w Japonii, w Polsce są mniej popularne. W latach  

2006-2009 scharakteryzowano gatunki Bacillus zawierające karotenoidy, które mają silne 

właściwości utleniające. Naukowcy zastanawiają się nad wykorzystaniem spor z kartenoidami 

w suplementacji, z uwagi na ich zdolność przetrwania w trudnych warunkach, w ludzkim 

organizmie takie warunki panują w żołądku. Odnotowano obecność bakterii z tej grupy  

w mleku dla niemowląt i wykazano ich dużą oporność na antybiotyki. Najbardziej licznym 

gatunkiem był B. licheniformis, a zidentyfikowane szczepy były oporne na antybiotyki, takie 

jak oporne na cefalasporyny III i IV generacji [71]. Z afrykańskiego chleba wyizolowano 

bakterie Bacillus spp oporne na streptomycynę, dodatkowo B.licheniformis był oporny także 

na erytromycynę, kanamycynę i wankomycynę [72]. W jednym z artykułów postanowiono tezę 

dotyczącą spor B.licheniformis, które potencjalnie mogą chronić ludzi przed wystąpieniem 

alergii, jednak powodują ciągłą aktywację immunologiczną. [73]. Wyniki uzyskane w ramach 

tej pracy wskazują na liczną obecność bakterii z rodzaju Bacillus na błonie śluzowej danieli. 

Należy je traktować jako stały składnik mikrobioty tych zwierząt. Z pewnością mogły wniknąć 

do ich organizmu wraz z paszą, wodą. Nasuwa się także pytanie, czy spory nie wykazują 

dodatkowo działania protekcyjnego dla tych zwierząt, czy nie chronią je przez alergią, infekcją. 

Interesującym przypadkiem był Paenibacillus macerans, który wytwarzał ogromne, okrągłe 

przetrwalniki, znacząco różniące się od spor innych wyizolowanych Bacillus. P. macerans  
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w mniejszym stopniu niż inne gatunki Bacillus tworzy przetrwalniki, które mogą przedostawać 

się do surowego mleka, na przykład z kiszonki, koncentratu paszowego dla krów, pastwiska, 

gleby, kału, zabrudzonych wymion, ściółki i zanieczyszczonego sprzętu do dojenia [74]. 

Paenibacillus skraca przydatność do spożycia pasteryzowanych produktów mlecznych ze 

względu na zdolność spor do przetrwania zarówno w niskich jak i w wysokich temperaturach.   

Dodatkowo drobnoustroje powodujące psucie się żywności, występują w bardzo małych 

ilościach, trudnych do identyfikacji i oznaczenia [74]. Opierając się na dostępnej literaturze  

i wynikach opisywanych badań można uznać, że bakterie z rodzaju Bacillus są stałym 

składnikiem mikrobioty jeleniowatych. 

Wstępne badania wykonane przez dr Renatę Wolinowska wykazały, że 29% samców daniela 

posiada na błonie śluzowej nosa bakterie z rodzaju Staphyloccocus. Były to gatunki typowe dla 

materiałów weterynaryjnych, tj.  S. sciuri, , S. lentus, S. vitulinus, S. equorum oraz S. aureus 

Najważniejszym gatunkiem z tej grupy jest Staphyloccocus aureus, bytuje on u ludzi  

i u zwierząt w jamie nosowej i skórze. Znajduje się także w środowisku, między innymi w 

oborniku, glebie czy nawet w powietrzu [75]. S. aureus może być przyczyną różnych infekcji, 

najczęściej wywołuje zakażenia skóry i błon śluzowych, a także martwicze zapalenie płuc, 

zapalenie wsierdzia, zapalenie kości i szpiku [76], jest często oporny na wiele klas 

antybiotyków. W ostatnich latach rozprzestrzeniają się, zarówno u ludzi, jak i zwierząt, szczepy 

określane jako MRSA, czyli oporne na metycylinę. Publikacja z Korei opisuje ostrą martwicę 

skóry spowodowaną przez MRSA u makaka. W zoo w San Diego w 2008 roku zaleziono 

ognisko szczepu MRSA, który wywołał zakażenie skóry u słonia i jego trzech opiekunów. 

Prawdopodobnie infekcja u słonia nastąpiła przez zarażenie od człowieka [75]. S. aureus jest 

powszechny wśród zwierząt i charakteryzuje się dużą zmiennością genetyczną. W Wielkiej 

Brytanii odnotowano infekcję S. aureus (nie będącym MRSA) jako potencjalną przyczynę 

choroby skóry wiewiórek czerwonych. Został także zidentyfikowany w próbkach kału 

pobranych od jelenia w Polsce, a także od reniferów w Finlandii [75]. W publikacjach opisano 

obecność MRSA u 55 jeży w Szwecji, u 3 lisów w Portugalii, u foki pospolitej w Holandii [76].  

W ramach badań opisanych w tej pracy znaleziono szczep S. sciuri w próbce 0281. Jest to 

bakteria koagulozo-ujemna, oporna na nowobiocynę. Uważany jest za gatunek głównie 

pochodzenia zwierzęcego, obecnego na skórze i powierzchni błony śluzowej wielu gatunków 

zdrowych zwierząt domowych i gospodarskich oraz w żywności pochodzenia zwierzęcego. 

Obecny jest także w środowisku, w glebie, piasku i trawie bagiennej. U człowieka może 

bytować w nosogardzieli, skórze i drogach moczowo-płciowych. Może odpowiadać za 

zakażenia, takie jak zapalenie wsierdzia, zapalenie otrzewnej, wstrząs septyczny, zakażenie 



81 

dróg moczowych, zapalenie wnętrza gałki ocznej, i najczęściej infekcje ran [77]. U zwierząt 

może także powodować infekcje i objawy chorobowe. Wyizolowano go z wymazu zapalenia 

skóry u psa, śmiertelnego zapalenia naskórka u prosiąt w Chinach [78], z zapalenia sutka  

u szwajcarskich krów [79].  

Do bakterii Gram-dodatnich należą również gatunki Listeria monocytogenes i Listeria ivanovii, 

zidentyfikowane w trakcie badań. L. monocytogenes jest to bakteria silnie patogenna, istotna  

w aspekcie bezpieczeństwa żywności. Potencjalnie w żywności mogą występować różne 

szczepy L. monocytogenes, które kooperują ze sobą uzyskując zdolność do przetrwania  

i namnażania się. Zdolność bakterii z tej grupy do wzrostu w niskich temperaturach tworzy 

zagrożenie dla produktów spożywczych przechowywanych w warunkach chłodniczych.  

L .monotygenes jest oporna na czynniki stresowe środowiska, ponadto nawet niewielka liczba 

komórek może wywołać infekcję i chorobę osobników z upośledzonymi funkcjami obronnymi 

[80]. Ponadto L. monotygenes plasuje się w pierwszej piątce chorób przenoszonych przez 

żywność z Salmonella, Toxoplasma, Norovirus i Campylobacter. Jej obecność i stosunkowo 

częste wykrywanie w żywności, powoduje wycofania produktów z rynku, co przynosi 

wielomilionowe straty dla przemysłu spożywczego [81]. Jest czynnikiem etiologicznym 

listeriozy i stanowi poważne ryzyko dla zdrowia w szczególności dla osób starszych, osób  

z obniżoną odpornością i kobiet w ciąży. Może także wywoływać choroby zwierząt, głównie 

przeżuwaczy, a stosunkowo rzadko zwierząt monogastrycznych, na przykład psów, kotów, 

świń, gryzoni [82]. Zapadalność na ludzką listeriozę jest stosunkowo niska, ale wskaźnik 

śmiertelności wynosi zwykle 20-30%. Miejscem zainfekowanymi jest głównie przewód 

pokarmowy, co skutkuje wymiotami, biegunką. Może wywołać także posocznicę i zapalenie 

opon mózgowych zarówno u dorosłych jak i noworodków. U noworodków zakażenie może 

wywołać ropną ziarnicę, a także niewydolność oddechową. U kobiet w ciąży może 

spowodować poronienie, nieprawidłowy przebieg ciąży, a nawet powstawanie wad 

rozwojowych u płodów [81]. Listerioza zwierzęca jest chorobą występującą głównie  

u przeżuwaczy, którą mogą wywołać również bakterie Listeria ivanovii. Owce są szczególnie 

podatne na infekcje, ale występuje ona także u bydła, kóz, lam, alpak, jeleni, reniferów, antylop, 

łosi. Listerioza spowodowana przez L. monocytogenes stanowi jedną z najczęstszych przyczyn 

zapalenia mózgu u dorosłych zwierząt, która jest połączona z takimi objawami jak hipertermia, 

anoreksja, depresja. L. monocytogenes oraz L. ivanovii mogą powodować zapalenie sutka, 

zapalenie żołądka i jelit, zapalenie wątroby i płuc, a także posocznice szczególnie u młodych 

przeżuwaczy. Infekcja występuje sezonowo, a największa zachorowalność przypada na okres 

zimowy i wczesnej wiosny, co może korelować ze spożyciem zepsutej kiszonki [82]. L. ivanovii 
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ma zdolność do wywoływania ciężkich objawów klinicznych u przeżuwaczy, takich jak 

bakteriemia, krezkowe zapalenie węzłów chłonnych, wydzielina z macicy oraz urodzenie 

martwego płodu [83].W odróżnieniu od L. monocygenes zazwyczaj nie wywołuje u zwierząt 

zapalenia mózgu. Bakterie tego gatunku są rzadko patogenne dla ludzi oraz dla innych 

gatunków zwierząt, choć w styczniu 2007 roku we Francji od 55-letniego mężczyzny, który 

cierpiał na biegunkę i wymioty wyizolowano L. ivanovii,. Pacjent był po przeszczepie nerki  

i przyjmował leki immunosupresyjne [84]. Odnotowano także zakażenie L. ivanovii  

u 64-letniego mężczyzny z zaburzeniami oddawania moczu oraz w dwóch przypadkach 

pacjentów z AIDS [85]. Wszyscy pacjenci zainfekowani przez L. ivanovii mieli obniżoną 

odporność, co może wskazywać na mniejsza zjadliwość tego gatunku od L. monocytogenes. 

Gatunki Listeria wyizolowane w naszych badaniach mogą być zagrożeniem dla dzikiej fauny, 

w tym badanych danieli, zwłaszcza, że wszystkie izolacje pochodziły od cieląt.  

W trakcie wykonanych badań wyizolowano pojedyncze szczepy Vagococcus fluvialis, 

Enterococcus casseliflavus, Aerococcus viridans, Lactococcus garvieae. Są to bakterie  

Gram-dodatnie. V. fluvialis jest katalazo-ujemnym, fakultatywnie beztlenowym ziarniakiem. 

Zakażenia nim u ludzi są niezwykle rzadkie. Znajdowano V. fluvialis głównie u ryb 

łososiowych, zwierząt domowych, a także w posiewach krwi i płynu otrzewnowego u ludzi 

[86]. E. casseliflavus u człowieka występuje naturalnie w mikrobiocie jelita grubego i wykazuje 

naturalną oporność na wankomycynę. Rzadko jest izolowany z próbek klinicznych, jednakże 

może powodować infekcje inwazyjne, takie jak bakteriemia, głównie u pacjentów z obniżoną 

oporność, bądź przewlekle chorych [87]. U zwierząt gospodarskich E. casseliflavus jest także 

bakterią komensalną obecną w mikrobiocie jelitowej [87]. Nie ma jednak doniesień  

o występowaniu tego gatunku w aparacie nosowym zwierząt. Aerococcus viridans jest 

oksydazo-ujemną, fakultatywnie beztlenową bakterią. Znajduje się w środowisku, jednak bywa 

izolowany ze skóry człowieka. Został także wyizolowany z różnorodnych próbek klinicznych, 

w tym z płynu mózgowo-rdzeniowego, krwi, moczu i ran. Przeprowadzono badanie na myszach 

o obniżonej odporności, które zainfekowano A. virdans wywołując posocznicę. W przypadku 

40 zwierząt, ze 150 biorących udział w badaniu, po 3 tygodniach bakteria ta spowodowała ich 

śmierć, bądź zachorowanie objawiające się utratą wagi, sierści oraz wzdętym brzuchem. 

Podczas sekcji wykazano, że u zwierząt wystąpiły objawy sepsy z rozległymi ropniami  

w wątrobie, sercu i płucach [88]. U ludzi rzadko może powodować zapalenie wsierdzia 

związanego z uszkodzeniem zastawki aortalnej z ropniem. Zarejestrowano przypadek  

32-letniego młodego mężczyzny, bez czynników ryzyka, u którego wystąpiło zapalenie 

wsierdzia wywołane przez A. viridans, co eskalowało tętniakiem aorty [89]. W weterynarii 
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bakteria ta kojarzona jest infekcjami zwierząt wodnych, szczególnie homarów, żółwi morskich. 

Dodatkowo wyizolowano ją z zapalenia stawów, zapalenia opon-mózgowych i zapalenia płuc 

u świń. W hodowli krów A. viridans związany jest z zaburzeniami układu oddechowego  

i klinicznym zapalaniem wymion [90]. Lactococcus garvieae jest dość dobrze poznanym 

patogenem ryb, a w ostatnich latach patogenem człowieka o co raz większym znaczeniu 

klinicznym. Wśród zgłoszonych przypadków większość była związana z bakteriemią i infekcją 

wsierdzia. Inne zespoły kliniczne obejmują posocznicę, ropień wątroby, infekcje kości, 

zapalenie uchyłków i wtórne zapalenie otrzewnej. Powiązano zakażenia u ludzi z L. garviae ze 

spożyciem surowym ryb [91]. Odnotowano pojedyncze przypadki zakażeń u przeżuwaczy  

i zwierząt łownych, jednak przebieg infekcji nie był inwazyjny. 

W opisywanych badaniach analizowano próbki od zdrowych zwierząt. Należy sądzić, że 

bakterie te są naturalnym składnikiem mikrobioty danieli bądź pochodzą ze środowiska 

naturalnego. 

Porównanie uzyskanychwyników z danymi literaturowymi na temat  

mikrobioty układu oddechowego zwierząt 

W niniejszym badaniu wymazów z nosa danieli najczęściej występującymi bakteriami  

Gram-dodatnimi były szczepy Bacillus, które stanowiły 32,6% wszystkich identyfikacji. 

Obecność Bacillus opisano także w badaniach na owcach hodowlanych i żyjących dziko [29], 

a także u mulaka białoognowego (Odocoileus virginianus), u którego były drugim 

najliczniejszym rodzajem bakterii Gram-dodatnich [36]. W przypadku danieli najliczniejszym 

gatunkiem z rodzaju Bacillus był Bacillus. licheniformis, 41,1% wszystkich izolacji z tego 

rodzaju. Dominującym gatunkiem u mulaka był zaś Bacillus cereus i Bacillus firmus. B. firmus 

został zidentyfikowany u danieli tylko raz.  

Bakterie z rodzaju Staphyloccocus są często izolowane od zwierząt. W omówionych we 

Wstępie badaniach bakterie z tej grupy zostały wykryte w dużej liczebie u zdrowych psów [27], 

kotów [28], u cieląt [31] oraz u mulaka [36]. Rodzaj Staphyloccocus został zidentyfikowany  

u 29% samców danieli badanych przez dr R. Wolinowską w ramach wcześniejszych prac. 

Próbki pobierano we wrześniu. W próbkach od młodych zwierząt i łań, które były obiektem 

opisywanych badań Staphyloccocus został wykryty zaledwie raz na 38 badanych próbek, co 

daje 2,6% częstości występowania. Taka różnica w częstości izolacji tego gatunku bakterii 

między młodymi osobnikami i łaniami a dorosłymi samcami jest zaskakująca. Może być ona 
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związana z różną fizjologią zwierząt różniących się płcią i wiekiem lub z terminem pobrania 

próbek. Obserwacja ta będzie przedmiotem dalszych badań.  

Licznie występowały u danieli następujące gatunki bakterii Gram-ujemnych: Hafnia alvei, 

Lelliotia amigena czy rodzaj Serratia, których nie odnotowano w układu oddechowego ssaków. 

Bakterie z rodzaju Pantoea, które stanowią 7,7% wszystkich zidentyfikowanych gatunków  

w opisywanych badaniach, znaleziono w mikrobocie górnych dróg oddechowych  

u 13 wałachów biorących udział w wyścigach konnych [32].  

Jedyne badania dotyczące mikrobioty górnych dróg oddechowych jeleniowatych, które 

opublikowano dotyczą mulaka białoogonastego. Różnice w mikrobiotach pomiędzy polskimi 

danielami i mulakami zasiedlających Amerykę Północną, mogą wynikać z różnic gatunkowych 

oraz innej lokalizacji geograficznej, co wiąże się z innymi warunkami klimatycznymi oraz 

środowiskiem naturalnym. Szczupłość analiz wykonanych dla mikrobioty górnych dróg 

oddechowych jeleniowatych czyni wyniki opisanej pracy cennym elementem wiedzy  

o mikrobiocie dzikich zwierząt. 
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6. PODSUMOWANIE 

1. Zbadano drobnoustroje obecne w 38 wymazach pobranych z nosa danieli zwyczajnych 

(Dama dama). Próbki pochodziły od łań i młodych osobników 

2. Stosowano metody hodowlane, do identyfikacji wykorzystano system VITEK i zestaw 

API (Biomerieux) i BACILLUS ID (Microgen). 

3. Sześć wymazów analizowano tylko w kierunku gronkowców. Wykryto tylko jeden 

szczep gronkowca, S. sciuri. 

4. Analiza pozostałych 32 wymazów miała na celu izolację dominujących szczepów 

bakterii obecnych w preparacie. 

a. zidentyfikowano 52 szczepy bakterii, w tym 26 bakterii Gram-ujemnych, 26 

bakterii Gram-dodatnich. 

b. najliczniej reprezentowany była rodzaj Bacillus, wyizolowano 17 szczepów,  

w tym 7 szczepów z gatunków B. licheniformis. 

c.  szczepy Bacillus spp., a także Pantoea, Serratia wykryte w analizowanych 

próbkach były wcześniej opisywane jako składnik mikrobioty błon śluzowych 

jeleniowatych. 

d. wykryto także szczepy Buttiauxella agrestis, Lelliottia amnigena, 

Sphingomonas paucimobilis, Listeria monocytogens, Listeria ivanovii, 

Vagococcus fluvialis, Enterococcus casseliflavus, Aerococcus viridans, które 

nie były wcześniej opisane jako składnik mikrobioty błon śluzowych 

jeleniowatych. 

5. Wszystkie badane próbki były analizowane w kierunku bakterii z rodzaju 

Staphylococcus. Gronkowce wykryto u 2,6% łań i młodych osobników daniela.  

Wynik ten kontrastuje z wstępnymi danymi uzyskanymi dla samców z tej samej 

populacji, gdzie częstość występowania gronkowców wynosiła 29%. 
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9. STRESZCZENIE 

W ramach badań poddano analizie 38 wymazów z nosa danieli zwyczajnych (Dama dama), 

materiał pochodził od młodych osobników i łań. Celem pracy było izolacja i identyfikacja 

bakterii stanowiących mikrobiotę błon śluzowych. Badania prowadzono metodami 

hodowlanymi, różnicowanie szczepów wykonywano porównując właściwości biochemiczne 

izolatów i ich lekowrażliwość. Wyizolowano 52 szczepy bakterii, w tym 26 szczepy bakterii 

Gram-ujemnych, 26 bakterii Gram-dodatnich, z czego 17 szczepów z rodzaju Bacillus. Spośród 

bakterii Gram-ujemnych najczęściej izolowano Hafnia alvei, Serratia spp, Lelliottia amnigena. 

Wyizolowano także Listeria monocytogenes i L. ivanovii. Wyizolowano tylko jeden szczep 

gronkowca, Staphylococcus sciuri. Ta grupa bakterii była bardzo słabo reprezentowana, 

stanowiła 2,6% wszystkich szczepów.  
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SUMMARY 

The aim of the study was to isolate and identify the bacteria constituting the mucosa microbiota 

of fallow deer (Dama dama). 38 swabs from the nose of juveniles and does were analysed. The 

research was carried out with the use of classical microbiology methods, the differentiation of 

the strains was performed by comparing the biochemical properties of the isolates and their 

resistance to antibiotics. 52 strains of bacteria were isolated, including 26 strains of Gram-

negative bacteria, 26 strains of Gram-positive bacteria, of which 17 strains of  Bacillus spp. 

Among Gram-negative bacteria, Hafnia alvei, Serratia spp., Lelliottia amnigena were the most 

frequently isolated. Listeria monocytogenes and L. ivanovii were also isolated. Only one strain 

of staphylococcus, Staphylococcus sciuri, has been isolated. This group of bacteria had a low 

representation, constituting 2.6% of all strains. 
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