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Summary

This article presents methods of quantitative determination of micro-organisms used in a microbiological
ana|ysis. The traditional methods are: direct, indirect, optical, biomass amount measurement, while the
modern methods: impedancemetry, cytometry, bioluminescence.
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Okre ślenie Iiczby drobnoustroj ow j est niezb ędne dla
oceny prawidłowości przebiegu procesów biotechno-
logicznych, kontroli czystości mikrobiologicznej su-
rowców, półproduktów i produktow zywnościowych,
kosmetycznych i farmaceutycznych. Kontrola ilości
drobnoustrojow jest równiez konieczna do monitoro-
wania stanuhigieny i czystości mikrobiologicznej śro-
dowiska wytwarzania produktow (powietrze, po-
wi erz c hni e, ap ar ahlr a, ur ządzenta. p ers o n e 1), M eto dy
pomiaru liczby mikroorganizmów mozemy p o dzielic
na tradycyjne i nowoczesne. Do metod tradycyjnych
za|tczamy metody bezpośrednie i pośrednie.

Metody bezpośtednie (miktoskopowe)

Metody bezpośrednie polegają na liczeniu komó-
rek mikroorganizmów pod mikroskopem, w prepara-
cie przyżyciowym i barwionym. Do tych metod zali-
czamy: z|iczanię wkomorze Thoma, Bi,irkera, metodą
Breeda oraz techniki Direct Epifluoroscent Microsko-
py (DEM) i Direct Epifluoroscent Filter Technique
(DEFT) (2,5,8-I0,I4),

Metody pośrednie

Do metod pośrednich zaliczamy: pomiar ilości bio-
masy, metody optyczne, metody hodowlane (5).

Pomiar ilości biomasy drobnoustrojów:
- pomiar clężaru mokrej masy drobnoustrojów po

odwirowaniu i przemyciu komórek,
- pomiar ciężar,ł suchej masy baktertti drożdży po

odwirowaniu i przemyciu komórek jałową wodą de-
stylowaną a następnie wysuszeniu do stałej masy
w 105oC,

- pomiar objętości osadu drobnoustrojoq po odwi-
rowaniu w wyskalowanych probówkach.

Metody optyczne opańe sąna zależności między
ilością mikroorganizmow w płynnej hodowli a prze-
pttszczalnością światła. Wyrozniamy metodę turbidy-
metry cznąi ne fel omet ry czną.

- Metoda turbidymetry czna: w tej metodzie mi erzo -

na jest ilość światła zaabsorbowanego pIzęz zawiesi-
nę mikroor ganizmów w spektrofotometrze przy okreś-
lonej długości fali. Długość fali zależy od zabarwie-
nta podłoża. W badanej próbie odczyfuje się wartość
eksĘmkcji (OD - Optical Density) lub transmisję (%).
Probąkontrolnąjest jałowe podłoze, Im wartość eks-
tynkcji jest większa a transmisja mniejsza, tym więcej
w podłozu znajduje się mikroorganizmow (5),

- Metoda nefelomeĘczna: w tej metodzie mierzo-
ne jest natężente światła rozproszonego w zawiesinie
mikroorganizmow przy p omo cy ur ządzeni a zw ane go
nefelometrem (5). Uzyskany wynik odnosi się do za-
wiesin standardowych o znanej liczbie komorek. Po-
wszechnie stosowanąjest tzw. skala McFarlanda, któ-
ra zawlęra 10 probówek z chlorkiem baru o różnym
stęzeniu, Ich zmętnienie odpowiada zmętnieniu zawie-
siny bakterii od 3 x 108 do 3 x 109 komórek w 1 ml.

Metody hodowlane. W metodaoh hodowlanych
określa się liczbę żywych komórek drobnoustrojów
zdolnych do wzrostu w podłozach pĘnnych lub sta-

bch.
- Metoda filtracji membranowej : próbki przesącza

się przez filtr membranowy o średnicy porów nie więk-
szej niż 0,45 pm za pomocą aparatu do filtracii. Po
przesączęniu próbki w objętości nie mniejszej niż
1 00 ml, sączek z zatrzyman\zmi na nim mikroo r ganlz-
mami przenosi się asepĘczntenaphrĄkę Petriego zpod-
Łożęm stałym. Po inkubacjiltczy się wyrosłe kolonie
bakterii illub grzybow na sączku (5,7).



- Metoda rozcieńczęń - najbardziej prawdopodob-
naliczba drobnoustrojow NPL: metoda polega na se-

ryj nych 1 O-krotnych r ozciehczeniach badanej proby,
wpodłozachpĘnnych. Badanie wykonuje sięw 3 po-
lńórzeniach.BadanąpróbęnaleĘrozcieńczyćtak,aby
pr zy najmni ej w o statn im r o zcieńc zęnia ni e był o drob -
noustrojów. Po zakończenitt inkubacji dokonuje się
odczytu wyników pozytywnych. Po uwzględnieniu
rozcięirczenia i ilości powtórzeń korzystając ztabltc
McCarady'ego, wylicza się NPL - najbardziej praw-
dopodobną liczbę drobnoustroj ow w 1 ml badanej pro-
by (5, 7).

- Metoda pĘtkowa: w metodzie tej nie liczy się ko-
mórek drobnoustrojow, lecz kolonie wyrosłe na pod-
łożach staĘch. Badany materiałrozcięhcza się, stosu-
jąc kolejne dziesięciokrotne rozcieńczenia i wysiewa
na pĘki Petriego z podłożem staĘm, metodą wgłęb-
ną lub powierzchniową. Posiewy powinny by ć wyko-
Ilane z różnych rozcteńczęń, w co najmniej dwoch
powtórzeniach. Badanąpróbę rozc ienczyó tak, aby licz-
ba kolonii wyrosĘch na płytkach wynosiła 30-300. Po
inkubacj i p Sek liczy się ilo ś ć wyro sĘch kolonii, a na-
stępnie uwzględniaj ąc rozcieiczenie wylicza sięltcz-
bę j ednostek tworzących kolonie w 1 ml (1tk/m1) (5, 7).

Metoda posiewów spiralnych: w 1973 roku
dr J Ed Campbell wprowadził metodęposiewu spiral-
nego na pĘtkach Petriego. W metodzie tej wykorzy-
sfuje się spiralę Archimedesa jako wzór posiewu. Ba-
daną probkę po siewa się za pomocą specj aln ęgo \nzą-
dzęnia - Eddy Jet, produkowanego pIzęz firmę IUL
Instruments. Posiewa się znaną objętośó probki, za-
czynając od środka i kończąc naobrzeblpłytki. W ten
sposób zmniejszasię objętośó próbki nałożonej na jed-
nostkę płytki, znacznie ograntczając stopień rozctęil-
częnla probek (nawet tysiąckrotny). Próbka nakłada-
na jestprzy pomocy jałowych, jednorazowych końco-
wek, co zapewnia dokładne dozowanie i wyklucza
zakażenta próbek. Liczenie wyro sĘch, p o inkubacj i,
kolonii na pĘtkach odbywa się przy użycill siatki lub
przy użyciu altomatycznego licznika kolonii.

Wyniki p o siewu sp iralne go s ą porównyw alne z wy,
nikami uzyskiwanymi ręcznie zkorelacjąpowyżej 9 50ń
(5)

Metoda płytkowa opisana w 1885 r. przęz Kocha
do dziś jest powszechnie stosowana. Jest to metoda
standardowa stosowana do oznaczania poziomu za-
nlęczy szczeń mikrobiologicznych. Jednak pomimo
istnienia wielu nowoczesny ch vządzeń (po siew spi-
ralny, automa§czne i ręczne liczniki kolonii, aparaty
do przygotowania rozcienczęń, gotowe po dłoża z Qer -

Ęfikatemproducenta, takie jak zestawy łopatkowe czy
Petrifrlmy) jest metodąpracochłonną materiałochłon-
ną i niedokŁadną gdyż nie zaw sze 1 kolonia odpowia-
da 1 komórce,Iecz zespołowi komórek, których nie
udało się rozdzielić przez rozctehczenie, wstrząsanie
i pipetowanie (wiele bakterii występuje w skupiskach),
oznaczane są tylko organizmy zdolne do tworzenia
kolonii (cfu), nie uwzględnia obecności żyjących, ale

niehodowalnych bakterii (viable but nonculturable,
VBNC). Stadium VBNC (1) występuje u mikroorga-
nizmów, które narazone są na stresy środowiska.
W łm stadium bakterie są j e szc ze żyw e, vłykarują ak-
tywność metaboliczną lecznie mogą byc wykrywane
j ako j edno stki tworząc e kolonie, przy lży citt konwen-
cj onalnych metod pĘtkowych. Mikroorganizmy znaj-
dujące się w stadium VBNC mogą stanowić ryzyko
dla zdrowia.Pozatym w metodach tradycyjnych wy-
nik uzyskiwany jest po długim czasie. Dlatego tęż co-
raz częściej stosowane są tzw. szybkie techniki ozna-
czania ilo ś c i drobnoustroj ów.

I{owoczesne metody miktobiologiczne

Do innych metod detekcji mikroorganizmów niż
wzrost na podłożach staĘch - agarowych, które po-
zwalająznacznie skrócic czasbadania zalicza się: im-
pedymetrię, cytometrię, bioluminescencj ę.

Imp edymetria. Metoda impedym etry czna pomia-
ru ilości mikroorganizmow opartajest na zjawisku
zmian przewodności podłóz wraz zę wzrostem drob-
noustrojów. Zmiany te powstająna skutek ich aktyw-
ności metabolicznej. W czasie wzrostu mikroorganiz-
my wytwarzaj ą subst ancje zmniej szaj ące impedan-
cj ę p o dło ża (op ór w śro dowisku przewo d zącym pr ąd
elektryczny), a zwiększające jego konduktację (siłę
j onową) i kapacytancj ę (poj emność elektryczną śro-
dowiska). Impedymetńa ilościowa opartajest na po-
miarze czasu detekcji DT (detection time). Jest on
mierzony od rozpoczęcia inkubacji próbki do chwili
uzyskaniawykrywalnejprzezlrządzeniezmianytm-
pedancji. Jest on odwrotnie proporcjonalny do loga-

rytmicznej ltczby drobnoustroj ów wprowadzonych do
podłoża, Czas detekcji zależy więc od początkowej
ltczby drobnoustrojów w badanej próbie. Im więcej
j e st mikroorganizmów w próbie, Ęm czas detekcj i j e st
krótszy, Zależy on równiez od rodzaju drobnoustro-
jow i szybkości ich wzrostu. Czas wykrycia 1 komór-
ki bakterii z grupy coli wynosi ok. 9 godztn, a 1 ko-
mórki drożdży wynosi ok. 19 godzin.

W impedymetrycznej metodzie określania ilości
drobnoustrojów konieczne jest wykonanie kłzywej
wzrostowej w stosunku do metody referencyjnej. Ko-
relacja pomiędzy wynikami uzyskanymi tradycyjną
metodą płytkową i metodą impedancji jest bardzo
wysoka.

Aparatura do pomiaru impedancji jest dobrze przy-
stosowana do kontroli mikrobiologicznej. Istnieje
możliwość badania ólżejliczbv prób, w róznych tem-
perafurach. Charakteryzuj e się łatwością wykonania
badania i jest w pełni zautomatyzowana. Wykonanie
badania w aparacie Bacometr M 64 (produkowany
w Stanach Zjednoczonych, dystrybuowany przez fr-
mę bioMerieux) ograntcza siędo wprowadzenia pod-
łoża t badanej proby do cel moduh,r. Następnie uru-
chamia się aparat, a moduł wstawia się do komory in-
kubacyjnej aparatl. Wybiera się odpowiedni typ testu,
wprowadza się oznaczenia i uruchamia moduły (5)



Wyniki odczytywane są w jednostkach tworzących
kolonie fitk).

Inne aparaty to: BacTrac (produkowany w Austrii
przez Sy-Lab), Malthus System V (produkowany
w Anglii) oraz Rabit (produkowany w Anglii przęz
Don Whitley Scientific).

Metoda impedymeĘczna stosowana jest do bada-
nia czystości mikrobiologicznej wody, produktów zyw-
nościowych oraz w badaniu skuteczności środków
dezynfekcyjnych i mianowaniu mikrobiologicznym
antybiotyków (8,9).

Cytometria. Cytometria to grupa metod wykorzy-
sfuj ąc a spektrofl uorymetrię. D o okre ś lenia liczebno ś -
ci komórek stosuje się cytometrię przepływową i sta-
cjonamą (13).

W cytometrii przepĘwowej (9) mikroorganizmy
barwione są w pĘnnym podłozu markerem fluoro scen-
cyj nym w b adanej próbie. P óźniej następuj e przemie sz-
czanię próbki przed promieniem lasera, powodując
emisję sygnału, który pozwala zliczyć mikroorgani-
zmy znajdljące się w analizowanym materiale.

W clometrii stacjonarnej (9) badana próba jest fil-
trowana pTzęz membranę. Następnie zatrzymane mi-
kroorganizmy na sączku są barwione barwnikiem
fl uore s cencyj nym. Powi erzchn ta fitr a j e st omi atana
wiązkąpromieni laserowych izliczana jóst ilość drob-
noustrojów. Wynik jest wyrazony jako ltczba mikro-
organizmów na jednostkę objętości i wyświetlany na
ekranie, może by ó także wydrukowany lub przekaza-
ny do innych oprogramowań. Membrany mogą być
archiwizowane i poddanę ponownej analizte wiele
miesięcy po zabarwieniu, Granica wykrywalności za-
leży od Ępu aparatu, objętości badanej próby. Do ba-
dania j akościowego (obecnośc/brak) konieczny j est
etap w zbogacenia przęz 24 go dziny.

Cytometria j est dziś naj szybciej romvljającąsię tech-
niką. O gromn ą zaletątej meto dy j e st szybko ś c pomia-
ru, w ciągu jednej sekundy bada się tysiące mikroor-
ganizmow oraz kilka parametrów j ednej komórki j ako
całości. P ozwalajednocześnie na wykrycie rzadkich
populacj i. Niektóre markery fluorescencyjne pozwo-
liĘ na uj awnienie mikroorgan tzmów, których hodow-
la metodąklasycznąnie jest możliwa. Cytometria sta-
cjonama wykorzysĘwana jest do analizy wody naróż-
nych etapach produkcji, jako test sterylności produk-
tów gotowych. Pomiarów dokonuje się za pomocą
aparatu Chemscan lub systemu Cobra (produkowa-
ny we Francji przez Biocom dysĘbuowany ptzęz
bioMórieux). Cl.tometr ia przepŁywowa sto sowana j e st
do oceny skuteczności konserwantów i środków de-
zynfekcyjnych poprzez wykonanię zliczania drobno-
ustrojów w różnym czasię ekspozycji (badanie można
wykonaó już po paru sekundach kontaktu środka de-
zynfekcyjnego z drobnoustroj em), bez wykonywania
ltcznych rozciehczęń, oczywiście z lżyctem marke-
rów żywotności. Metoda ta wykorzystywanaj'est do
kontro li i nadzoru pro c e s ów fermentacyj nych. Można
określić ilośó całej populacji, ilość żywych i mańwych

komórek. W niektórych przyp adk ach można okre ś lić
zanie czy szc zeflta inokul ów i pro c e su fermentacj i. Cy-
tometria wykorzystywana jest także w medycynie,
szczegolnie w onkologii, immunologii (do określenia
stopnia ekspresji określonych antygenów/receptorow)
i hematologit, a także do badania jakości i ilości na-
sienia człowieka i zwierząt (I3).

Bioluminescencj a. Bioluminescencj ę obserwuj emy
w przyrodzie u robaczka świętojańskiego Lampuris
noctiluca zyjącego w Europie i świetlikaPhotinus py-
ralis zamtęszkuj ącego Amerykę Północną.

Bioluminescencja (5, 12, 15) polega na pomiatze
ATP (adenozynotrójfosforanu). Jest on zawaĘ we
wszystkich zyłr.ych komórkach (prokarioĘcznych i eu-
karioĘ cznych). Adenozynotrój fo sforan słuzy do ma-
gazynowania i uwalniania energii, która jest niezbęd-
na w przebiegu różnych procesów metabolizmu ko-
mórkowego. Ęlko żywe komórki posiadaj ąNIP, gdyż
po ich obumarciujest on szybko rozl<ładany.Ilość jego
jest proporcjonalna do ilości drobnoustrojow w bada-
nej próbie. Stęzenie ATP jest mięrzonę w reakcji sub-
stratu i enzymu, tj. lucyferyny ihceferazy. W wyniku
reakcj i katalizowanej przez lucyferazę, lucyferyna ule-
ga utlenieniu, powstaj e oksylucyfe ryna i następuj e roz-
kład ATP do AMP (adenozynomonofosforan) oruz
emitowane jest światło w ilości proporcjonalnej do
ilości ATP.

Lucyferyna + ATP 1M8*, Ilcyfęraza ,
-- oksylucyferaza+ AMP + CO2 + fotony światła

Ilość wydzielonego w reakcji światła jest skorelo-
wana z ilością ATP w probie i odczytywana jest jako
względne jednostki światła - Relativ Ligot Unites
(RLU). Pomiaru dokonuje się w aparatach zwanych
luminometrami (7). Narymku dostępna jest duza ilość
tychvządzeń, np. LINI-LITLE@ (BIOTRACE ku-
weta w aplikatorze do w;,łnazów), HY-LiTLE@ (Merck
- kuweta w ,,piórze probówkowym"), CHECKMATE
(Lumac - kuweta), Biocounnter@ (Lumac - kuweta),
System SURE (Celsis - kuweta), PROFILE (Transja
- kuweta), BioOrbit (Bio-Orbit Oy - kuweta), Bio-
Systems TD-20l20 (dystrybucja Promega - kuweta),
Lumistar Galaxy (dystrybucja BIOGENET - mikro-
pbńki).

Istnieją aparaty przenośne przeznaczone Ęlko do
monitorowani a stanu hi gi eny p ow iq zchnt t ur ządzeń.
Mierząone ATP mikrobiologiczne i ATP somatyczne
zawartę w tkankach roślinnych i zwierzęcych, Wyko-
nanie badania jestbardzo proste, a wynik uzyskuje się
po paru minutach. Aby przeprowadzićbadanie prze-
ciera się badanąpowierzchnię sterylnym wacikiem,
który zanvza się w buforze reakcyjnym, następnie
dodaje się ekstraktant i odczynnik (lucyferazalllcyfe-
ryna). Wytworzone światło j est mierzone naĘchmiast.
Wyniki badania próbki porównuje się z wartościąpro-
gową ustaloną pr zez użytkownika systemu. Inne typy
aparatów słuządo pracy w laboratorium i mogą mię-



dzy innymi, być wykorzystane do kontroli zanieczysz-
czeń mikrobiologicznych produktow i wód oraz w bio-
technologii do oceny jakościowej inokulów i proce-
sów fermentacyjnych (4,6,8,9, 11). W celu pomiaru
ilo ści drobnoustroj ów (I 2) na|eży selektywnie o ddzie-
lić niemikrobiologiczne (somatyczne) ATP poprzez
zasto s owani e spe cyfic zne go o dczynnika, który czyni
błonękomóreksomatycznychprzepuszczalnądlacząs-
teczekATP poprzez jej rozluźntęnię. Na komórki mi-
kroorganizmów ten odczynnik nie działa, następnie
usunięty z ekstraktem somatyczny APT jest hydroli-
zow any przez odpowiedni odczynnik. Mikrobiologicz-
ny ATP jest oznaczany na lumenometrzę po dodaniu
odczynnika ekstrakcyjnego ATP mikrobiolo giczny
i odczynnika zawierającego lucyferazę i lucyferynę.

W celu stwierdzenla, czy badana proba nie zawiera
drobnoustrojów lub zawlera ich mało, należy przepro-
wadzić etap wzbogacanta, który polega na inkubacji
badanej próby w podłozu wzrostowym, w temp. 30oC
przęz24-48 godz.

Dużązaletątestu ATP jest to, że otrzymujemy wy-
nik w bardzo krótkim czasie, a badanie jest łatwiejsze
do wykonanianiż klasyczna metoda (5).

podsumowanie

S kró c eni e c zasu b adani a, o gr anic zeni e prac o chłon-
ności, łatwość wykonania prób, uzyskanie bardziej
pr e cy zy 1nych wyników or az zastępowani e ich sub i ek-
tywnej oceny t zliczaniailości mikroorganizmów przez
człowieka, możliwość archiwizacji i analtzy danych
sprawia, że szybkie metody określania ilości drobno-
ustrojów powinny byó wykorzystywane do badań ru-
Ęnowo wykonyłvanych w przemyśle farma celltycz-
nym, zylvnościowym i kosmeĘcznym.
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CHIANINI F., ADAMS C., BUXTON D.: Zmiany
neuropatologiczne u płodów owiec wywołane go-
r ączkr kleszczową. (Neuropatholo gical changes in
ovine fetuses cau§ed by tickborn fever). Vet. Rec.
155, 805-806,2004 (25)

Gorączka kleszczowa jest chorobą zakńnąwywołaną u owiec przez Ana-
plasma phagocytophiLum i przenoszotaprzezkleszcze. W stadzie liczącym 250
maciorek około 1 50 poroniło w ostatnim okresie ciąży. Badania w kierunku tok-
soplazmozy, choroby granicznej, zakażenta Chl amydophila ab ortus, Leis hma-
nia i gorączkl kleszczowej wykonano u 16 owiec Badaniom anatomopatolo-
gicznym poddano 9 płodów. Tylko w jednym przypadku stwierdzono u owiec
przeciwciała w niskim mianie dla Toxoplasma, w jednym przypadku dla choroby
granicznej i u 11 owiec dla gorączki kleszczowej W neutrofilach w rozmazach
kr-wi występowały śródkorrrórkowo pasożyty podobne do A phagocytophilum.
W mózgu 9 płodów występowało wie1oogrriskowe, homogennie kwasochłonne
rozmiękanie istoty białej mózgu, u dwóch dodatkowo rozmiękanie istoty białej
móżdżku.

G.

FRIEDMAN S., SHOSHANI E., EZRA E.: Straty
ekonomiczne z powodu klinicznej postaci zapalLenia
ilTmienia w 4 stadach krów mlecznych w Izraelu.
(Economical losses from clinical mastitis in 4 dairy
herds in Israel).Is. J. Vet. Med. 59, 16-19,2004 (I-2)

Monitoringiem objęto 970 krów badanych w kierunku zapalenia gruczołu
mlekowego przez okres l 998- l 999. Średnia wydajnośc mleka w kooperatywach
wynosiła 36,5 kgA<rowę, a w gospodarstwach ind}rłidualnych 31,9 kg,&rowę.
Liczba komórek somatycznych w mleku wynosiła 350 000-525 000lml Zaka-
żenia wywołane przez Nocardia, Escherichia coli, Corynebacterium bovis t ko-
agulazo-ujemne gronkowce powodowĄ największy spadek mleczności. NawroĘ
choroby wystąpiĘ l22% krów i byĘ q,w ołane przez ten sam lub inny gatunek
bakterii. Odsetek nawrotów klinicznej postaci zapalenia gruczołu mlekowego
wynosił 36,56% w zakńentach wywołanych przez E coli,3,23%o w zŃaże-
niach wywołanych przez Serratia, 1,08% w infekcjach spowodowanych przez
Staphylococcus aureus, 2,150ń w zakażeniach Streptococcus dysgalactiae
i2,19oń w zakażeniach koagulazo-ujemnymi gronkowcamr. 
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