
MIKROBIOLOGIA

BAKTERIE

Ziarenkowce G(+):

Katalazo +
Tlenowe:

Micrococcus

Planococcus

Tlenowe/Beztlenowe:

Staphylococcus:

Koagulazo +, mannitol +, Staphylococcus aureus – Większość gronkowcowych zakażeń u 
ludzi zakażenia ropne miejscowe, ciężkie zakażenia ogólne i zatrucia pokarmowe.

Koagulazo -, mannitol +, Novobiocino R, Staphylococcus saprophyticus – 
oportunistyczny, tropizm do błon śluzowych i dróg moczowych.

Koagulazo -, mannitol -, Novobiocyno S, Staphylococcus epidermidis – zakażenia od 
cewnikowe, od protezowe, i oportunistyczne, bakteriemie posocznice, zapalenie 
wsierdzia i inne kości szpiku, opon mózgowo-rdzeniowych. 

 Katalazo -
Tlenowo/Beztlenowe:

6,5  NaCl – Streptococcus%

Streptococcus: gr. serologiczne wg Lancefield.

Beta hemolizujące, oporne na optochinę i żółć:

oporne na bacytracynę CAMP+ PYR- Streptococcus agalactiae – zakażenia 
zwłaszcza okołoporodowe duża śmiertelność i ciężki przebieg.

wrażliwe na bacytracynę CAMP- PYR+ Streptococcus pyogenes – zakażenia ukł 
oddechowego, anginy, płonica, powikłania: reumatyzm, ostre kłębuszkowe 
zapalenie nerek, zakażenie skóry – róża, liszajec i posocznice. 

Alfa hemolizujące, oporne na bacytracynę CAMP- PYR- :

wrażliwe na optochine i żółć Streptococcus pneumoniae – rosną w postaci koloni z 
wklęsłym środkiem czasem w postaci kolonii śluzowych, w preparatach 
mikroskopowych 2 komórki często ułożone w „płomień świecy” zakażenia 
górnych dróg oddechowych, 

oporne na optochinę i żółć Streptococci viridans: - płytka nazębna, próchnica

Streptococcus mutans 

Streptococcus salivarius



6,5  NaCl+, 10C+, 45C+, 60C/30min+, mleko z 2  błękitem metylenowym+, pH 9,6 ,% % %  
podłoże z 40  żółć+, Eskulina+, PYR+/-:%

Enterococcus: - zakażenia oportunistyczne, zakażenie dróg moczowych, po zabiegach inwazyjnych 
i antybiotykoterapii. 

Redukcja chlorku tetrazoliowego:

TTC+, pirogronian sodowy+, arabinoza-, sorbitol+ Enterococcus faecalis

TTC-, pirogronian sodowy-, arabinoza+, sorbitol-  Enterococcus faecium

Lactococcus

Beztlenowe:

Peptococcus

Peprostreptococcus

OPORNOŚĆ ZIARENKOWCÓW G(+)

BETA-LAKTAMY:

Część  gronkowców  produkuje  betalaktamazy  rozkładające  penicyliny,  jednak  mają  one  małe 
znaczenia. Większe znaczenie maja białka wiążące penicyliny (PBP), szczepy posiadające dodatkowe 
białko  PBP2'  oporne  są  na  wszystkie  antybiotyki  betalaktamowe.  szczepy  takie  nazywamy 
metycylinoopornymi (MRSA i MRCNS), białko PBP2' kodowane jest przez gen mecA. 

Wykrywamy  betalaktamazy  gronkoffcoow  krążkami  z  chromogenną  cefalosporyną  nitrocefiną – 
hydroliza pierścienia powoduje powstanie barwnego związku. 

MRSA wykrywamy metodą krążkową (1µg oksacylia i 30µg cefoksytyna) lub metodą rozcieńczeń 
antybiotyku  w  podłożu  w  specjalnych  warunkach  obniżona  temperatura,  pożywki  z  wysokim 
stężeniem NaCl, wydłużenie czasu inkubacji. Podłoże MH (Meuller-Hinton). Cefoksytyna stosowana 
jest w celu odróżnienia MRSA od opornych tylko na metylcylinę. Kryteria dla MRCNS i MRSA są 
odrębne. Metoda przeglądowa jest 0/1. Molekularnie przez wykrywanie mecA.

PRP – penicilin resistant pneumococci  – przeprowadzamy met krążkową  (oksacylina) lub MIC 
metodą kolejnych seryjnych rozcieńczeń. 

AMINOGLIKOZYDY:

Oporność jest wynikiem działania enzymów inaktywujących/modyfikujących antybiotyk (acetylacja, 
nukleotydylacja, fosforylacja) lub mutacjami w rybosomie. 

Paciorkowce posiadają wrodzoną oporność – brak aktywnego transportu. 

Enterokoki są wrażliwe ale tylko w wyniku synergizmu podawanie np. amoksycylina z gentamycyna 
o  ile  nie  jest  to  szczep  HLAR  i  jest  wrażliwy  na  amoksycylinę. W przypadku  stwierdzenia 
wytwarzania  enz.  inaktywujących  rezygnuje  się  z  terapii  skojarzonej.  HLAR  oporność  na 
aminoglikozydy  w  stężeniach  powyżej  1000  µg/ml.  Wyróżniamy  3  fenotypy:  oporność  na 
streptomycynę, oporność na  gentamycynę i inne aminoglikozydy bez streptomycyny, oporność na 
wszystkie aminoglikozydy wynikająca z posiadania enz inaktywujących i mutacji w rybosomie. 

HLAR- przeglądowa (referencyjna) na BHI 0,5g gentamycyny i 2g streptomycyny na litr wzrost 



oznacza +. Krążkową – krążki zawierają 120µg gentamycyny i 300µg streptomycyny, płytki posiane 
są 0,5 McFarlanda – brak stref zachamowania = HLAR.

GLIKOPEPTYDY:

Leki ostatniego ratunku, szczepy oporne na wankomycynę, teikoplaninę. Mogą być stosowane w 
terapii skojarzonej z zakażeniach enterokokowych. Najważniejsze typy oporności: Van A – E.faecalis 
wysoka odporność na wankomycynę i teikolaninę. Van B – E.faecalis i E.faecium średnia oporność 
na wankomycynę i pełna wrażliwość na teikoplaninę. Van C – u innych Enterococcus gen vanC i jest 
konstytutywna, pozostałe są indukowane. 

VRSA – vankomycin resistant S. aureus i TRSA oraz VISA vancomycin intermediate S. aureus) 

Metoda krążkowa, w przypadku stwierdzenia stref mniejszych niż dla pełnej wrażliwości robimy 
MIC. VRE – Vancomycin Resistant Enterococci. 

Pałeczki G(+):
Kat+, OX+, maczugowate, ruch-, Loefnera podłoże pobudza tw. ziarnistości. Na P.Caluberga z 
tellurynem potasu tworzą kolonie: gravis – czarne, szare, szorstkie stokrotka

mitis – czarne, małe, lśniące

intermedius – czarne w środku z szarą obwódką

Corynebacterium

Test Eleka+ testy in vivo+: Corynebacterium diphteriae – dyfteryt, błonica, naloty 
na bł śluzowych górnych dróg oddechowych, czasem skóry, nieinwazyjny. 

Test Eleka- testy in viov-: Corynebacterium matruchotti lub inne – pł nazębna.

Kat+, rosną tlenowo i beztlenowo, 22-25C ruchliwe, 37C nieruchliwe (brak rzęsek), rosną w 
rosna w temp 4C (przedłużona hodowla – izolacja), na agarze tryptozowym z tellurynem 
potasu tworzą małe czarne kolonie, hemolizujące beta (końska, barania, ludzka)

Listeria:

Aglutynacja z surowicą, i in vivo, śmierć myszy szczepionej dootrzewnowo 
po 2-3 dniach, ropne zapalenie rogówki i spojówki u królika szczepionego do 
worka spojówkowego, monocytoza we krwi królika szczepionego iv. 

Listeria monocytogenes: - listerioza monocytoza, zakarzenia okołoporodowe, 
zakażenia pokarmowe, posocznica, zak opon mózgowo-rdzeniowych i inne. 

Pałeczki G(-) Fermentujące Enterobacteriaceae:
Glukoza F+ O+, Kat+, rosną tlenowo i beztlenowo, OX-, Reduktaza NO3 --> NO2 , ruchliwe 
oprócz Klepsiella i Shigella. Diagnostyka opiera się na posiewie na podłoża różnicujące 
hamujące wzrost bakterii G(+) oraz niepatogennych Enterobacteriaceae. 

VRBD Violet Red Bile Dextrose Agar – zawiera m.in. fiolet krystaliczny sole kw. żółciowych 
(wybiórczy), glukozę i wzkaźnik pH (różnicujący), bakterie fermentujące glukozę dają kolnie 
czerwone otoczone czerwonawą strefą precypitacji.

SF – seleninowo-fosforanowe – płynne podłoże namanażające dla Salmonella, zw. selenu 
ograniczają wzrost innych Enterobacteriaceae. 



Rambach agar – wybiórczo-różnicujące dla Enterobacteriaceae. Deoksycholan sodu 
wybiórczy a mieszanina barwników wykrywających beta-galaktozydazy i produkty rozkładu 
glikolu propylenowego. Kolonie Salmonella są czerwone. 

MacConkey (sole kwasów żółciowych i fiolet krystaliczny, różnicujący laktoza i wskaźnik pH 
kolonie fermentujące są różowe – czerwone, E.coli dodatkowo otoczone są 
charakterystycznym pierścieniem wytrąconych soli kw. żółciowych. 

BGA – Brilliant Green Agar wybiórczo różnicujący dla Salmonella, fermentujące laktoze – 
żółte, niefermentujące różowe. 

BSA Bismuth Sulfite Agar wybiórcze dla Salmonella, (bizmut) Kolonie H2S+ ciemnieją 
(Fe3+) Zredukowany przez kolonie Salmonella bizmut nadaje im metaliczny połysk. 

SS-agar podłoże wybiórczo - różnicujące dla Shigella, Salmonella. Deoksycholan sodu 
stężony i zieleń brylantową co ogranicza wzrost części Enterobacteriaceae w tym części E.coli. 
Kolonie E.coli laktozododatnie wytrącają sole kw deoksycholanowego do podłoża. H2S+ 
ciemnieją (Fe3+). Może ograniczać wzrost części szczepów Shigella. 

XLD-arag Xylose Lysine Deoxycholate Agar – Salmonella Shigella (deoksycholan), H2S+ 
ciemnieją (Fe3+). Fermentujące laktozę, ksylozę, lub lizynę zabarwiają podłoże na żółto. 

Uzyskawszy pojedyncze kolonie siejemy krótki szereg biochemiczny: Kligner (fermentacja 
laktozy – zażółcenie skosu, fermentacja glukozy – zażółcenie słupka, z wytworzeniem gazu 
spękanie słupka, z wytworzeniem H2S zaczernienie słupka, woda peptonowa z tryptofanem – 
wytwarzanie indolu, podłoże Christensena – ureaza, laktoza pod parafiną (fermentacja 
laktozy). 

W zależności od potrzeby przeprowadzamy dodatkowe próby: podłoże Simmonsa (asymilacja 
cytrynianu amonowego), dezaminacja fenyloalaniny, dekarboksylacja lizyny, ornityny, 
zdolność ruchu, wzrost na podłożu z malonianem sodu. 

Oraz testy potwierdzające: testy fermentacyjne, zdolność upłynniania żelatyny. 

Lub nowe metody: Testy API 20E lub ID32GN odczytywane automatycznie w systemie 
ATB

Antybiogram przeprowadzamy na podłożu Mueller-Hintona (MH) metodą dyfuzyjno-
krążkową, inkubując w temp 35C, 16-18h, w warunkach tlenowych. Antybiogram 
podstawowy: ampicylina, amoksacylina z kw. klawulanowym, ampicylinaz sulbaktamem, 
cefalotyna, cafazolina, cefuroksym, cefamandol, gentamycyna. 

Escherichia coli: 

ETEC, - produkcja toksyn LT ST oraz adhezyn CFAI i CFAII biegunki 
sekrecyjne, biegunki podróżnych

EIEC, - kolonizacja wnętrza komórek nabłonka j. grubego jak Shigella. - 
biegunka zapalna z krwią w stolcu, epidemie pokarmowe ludzi dorosłych.

EPEC, - ahezja, intimina. - biegunki spowodowane uszkodzeniem nabłonka dzieci 
i niemowląt

DAEL – wyodrębnione spośród EPEC, specyficzne adhezyny

EAggEC, - adhezyny oporne na mannozę – wodnista biegunka i wymioty

EHEC, - Toksyny STX-1 i STX-2 przerwanie syntezy białek. - powoduje prostą 
biegunkę lub krwotoczne zapalenie jelit (śmiertelność 30 ) lub HUS zespół%  
hemolityczno mocznicowy (śmiertelność 70 ) %



Podłoża dla E.coli:

Fluorocult VBR agar: sole kw żółciowych, fiolet krystaliczny, laktozododatnie czerwienieją, 
E.coli fluoryzują w UV z powodu beta-D-glukuronidazy rozkładającej obecny w podłożu 
methylumbelliferyl-glucuronide na kw glukuronowy i świecący w UV methyloumbeliferon.

ENDO Agar – wybiórczy dla E.coli. Siarczyn sodu i siarczyn fuksyny ograniczają G(+). 
Kolonie fermentujące laktozę wytwarzają aldehyd uwalniając fuksynę pojawiającą się dookoła 
kolonii w postaci kryształów. 

Salmonella

Salmonella enterica ssp. enterica Typhi – gorączka jelitowa dur brzuszny 

Salmonella enterica ssp. enterica Paratyphi – gorączka jelitowa dur rzekomy

Yersinia

Yersinia pestis – dżuma, postać dymieniczna lub płucna (śmiertelność 75  i 90 ) % %

Yersinia pseudotuberculosis – rodencjoza – gruźlica rzekoma

Yersinia enterolityca – produkuje zbliżone toksyny LT i ST do EPEC jersinioza 
– biegunki sekrecyjne, zakażenia jatrogenne (wlewy) 

Shigella (bardzo podobna do nieaktywnych biochemicznie Eshcerichia coli)

Shigella dysenteriae – produkuje toksynę Shiga, modyfikuje filamenty tak aby 
rozprzestrzeniać się po nich z komórki do komórki. toksyna wiąże się z 
28S rRNA blokując translację. - powoduje dysenteryt czyli czerwonkę 
bakteryjną , krwawa biegunka w drugiej fazie choroby. 

Shigella sonnei

Klepsiella wybitna otoczka mukopolisacharydowa

Klepsiella pneumoniae – zapalenie płuc u osób o wyniszczonym układzie 
immunologicznym

Klepsiella pneumoniae ssp. ozenae – ozena – cuchnący nieżyt nosa

Klepsiella pneumoniae ssp thinoscleromatis – twardziel – zapalenie.

Enterobacter

Enterobacter aerogenes – oportunistyczne bakterie mogące wywołać biegunki, 
nieżyty błon śluzowych i infekcje dróg moczowych

Enterobacter cloace

Serratia

Serratia marescens – zakażenia oportunistyczne

Morganella

Morganella morgani – zakażenie układu moczowego

Proteus

Proteus mirabilis – zakażenie układu moczowego

Proteus vulgaris – zakażenie układu moczowego



Citrobacter

Citrobacter freundi – oportunistyczne, układu moczowego, oddechowego i ran. 

Citrobacter diversus

OPORNOŚĆ Enterobacteriaceae

BETA-LAKTAMY:

Synteza enzymów rozkładających antybiotyki, czasem zaburzenia transportu do wnętrza komórki, 
modyfikacja miejsca docelowego , czynne usuwanie z komórki. 

Naturalna odporność na beta-laktamy nie daje odporności na żadne antybiotyki. Geny kodujące te 
pierwotne laktamazy w wyniku presji antybiotycznej zostały przeniesione na mobilne elementy 
genetyczne: plazmidy, transpozony a ich wachlarz substratowy rozszerzony są to laktamazy wtórne. 
Betalaktamazy specyficzne gatunkowo mogą być indukowane (induktorami są same beta-laktamy) lub 
konstytutywne (AmpC je kodujący jest stale derepresorowany):

E.coli z beta-laktamazami chromosomalnymi o: konstytutywnej niskiej ekspresji nie nadające 
odporności na żadne antybiotyki, o podniesionej ekspresji średnio wrażliwe na beta-laktamy (nie 
działają inhibitory) U Enterobacter, Serratia, Morganella, Citrobacter obserwuje się szczepy o trwałej 
derepresji beta-laktamazy AmpC, są one oporne na większość beta-laktamów z wyjątkiem 
karbapenemów (meropen, imipenem)

Podstawowym mechanizmem u E.coli jest oporność wtórna, plazmidowe klasyczne beta-laktamazy o 
szerokim spektrum substratowym o konstytutywnej ekspresji, TEM-1, SHV-1– oporność na 
penicyliny i cefalosporyny I generaji. 

ESBL- szczepy posiadające ESBL betalaktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym nadaja 
oporność na penicyliny cefalosporyny I, II, III i IV generacji ze szczególną aktywnością wobec 
ceftazydymu i są hamowane przez inchibitory (kw. klawulanowy sulbaktam i tazobaktam), czasem 
dokonuje się izolacji ESBL+ opornych na kw klawulanowy i sulbaktam ale wrażliwych na 
tazobaktam. ESBL traktuje się jak oporne na wszyskie penicyliny, cefalosporyny i monobaktamy. 

Karbapenemazy – beta-laktamazy serynowe (częściowo imipenem lub meropenem i inne beta-
laktamy są w różnym stopniu podatne na inhibitory) i metalo-beta-laktamazy  MBL katiozy w 
centrum aktywnym cynk (niehamowana przez inhibitory ale przez zw helatujące np. EDTA, 
hydrolizują imipenem i meropenem oraz większość beta-laktamów z wyjątkiem aztreonamu.)

AMINOGLIKOZYDY:

Enzymy modyfikujące N-acetylotransferazy, O-nukleotydylotransferazy, O-fosfatydylotransferazy, 
charakter ekspresji enzymów jest konstytutywny. Dodatkowo mechanizm transportowy – inaktywacja 
mechanizmów czynnego transportu antybiotyku do wnętrza komórki. 

CHINOLONY:

Podstawowa oporność wynika ze zmiany budowy enzymu gyrazy DNA (wprowadza ujemne skręty) 
oraz topoizomerazy IV (relaksuje DNA). Poziom oporności jest różny w zależności od stopnia 
kumulacji mutacji punktowych, jest to oporność trwała. Drugim mechanizmem jest efflux, obecność 
któregoś z systemów efflux stanowi o oporności na różne antybiotyki. 

SULFONAMIDY I TRIMETOPRIM 

[Sulfametoksazol z trimetoprimem to Biseptol], Sulfonamidy działają silnie bakteriostatycznie, 
chamujac biosyntezę kwasu foliowego. Mechanizmem oporności jest modyfikacja enzymów syntetazy 



kw. foliowego lub reduktazy kwasu dihydrofoliowego lub nadprodukcja enzymu. Innym 
mechhanizmem jest oporność transportowa – zmiana budowy ściany komórkowej ogranicza 
wnikanie antybiotyków do komórki, dotyczy sulfametoksazolu, trimetoprimu, chinolnów, tetracyklin, 
chloramfenikolu i beta-laktamów. 

TETRACYKLINY: 

Są stosowane jako leki uzupełniające, oporność (znaczny procent) jest wynikiem obecności systemu 
efflux lub zablokowania pobierania antybiotyku do wnętrza komórki, dodatkowo rzadziej z 
obecnością białek zabezpieczających rybosom. 

CHLORAMFENIKOL:

Stosowany w wyjątkowych sytuacjach (poważne skutki uboczne) oporność jest skutkiem obecności 
enzymu modyfikującego acetylazy chloramfenikolu, effluksu lub blokowania transportu. 

Pałeczki G(-) niefermentujące niewybredne:
Nie fermentują glukozy na podłożu Hugh-Leifsona, możliwa chodowla na podłożu prostym, 
ruch+,  Kat+, NO3-->NO2-->N2, rosną na MacConkey'u ale laktozo-, OX+ z wyjątkiem 
Stenotrophomonas .

Określam zdolność fermentacji i oksydacji glukozy oraz zdolność wzrostu na podłożach 
podstawowych (agar odżywczy), wytwarzanie oksydazy (paski firmowe – zaniebieszczenie +), 
zdolność ruchu, wytwarzanie barwników King A i B, redukcja azotanów. Nowe metody: API 
20NE i asymilacyjne ID32GN lub w systemach zautomatyzowanych ATB, VITEK inne 
metody to typowanie serologiczne, elektroforeza sprzężona z serologią, elektroforeza DNA, 
analiza chromatografią gazową, immunologiczne testy.  

Pseudomonas aeruginosa – Wytwarzają barwniki na podłożach KingA 
piocyjanina (niebieski barwnik) i KingB fluoresceina (fluoryzująca w 
UV) zakażenia miejsc po oparzeniach, dróg moczowych, dolnych dróg 
oddechowych, oka czasem o przebiegu piorunującym, ucha – ucho pływaka

OX- Stenotrophomonas maltophilia – zakażania szpitalne, jedne z najbardziej 
lekoopornych, ciężkie zagrażające życiu, zgorzelinowe zapalenie skóry, tkanek 
miękkich, opon mózgowo-rdzeniowych, najądrzy, bakteriemie, posocznice. 

Acinetobacter baumanii – zakażenia oportunistyczne, bakteriemie, zapalenia 

Burkholderia 

Burkholderia pseudomallei – wywołuje melioidozę

Burkholderia mallei – wywołuje nosaciznę u koni

Burkholderia cepacia – zakażenia oportunistyczne, dawniej uważana za 
fitopatogen, bakteriemie, posocznice, opon mózgowo-rdzeniowych.

OPORNOŚĆ G(-) NIEFERMENTUJĄCYCH NIEWYBREDNYCH
MDR – Multi Drug Resistance, szczególnie w rodzinach Pseudomonas i Acinetobacter występuje 
tutaj jednocześnie oporność na wiele grup leków np. beta-laktamy nowszych generacji, tetracykliny, 
fluorochinolony i aminoglikozydy. Najczęściej przyczyną takiego fenotypu jest system efflux (multi 
efflux system).



BETA-LAKTAMY 

Innymi systemami występującymi jest zmniejszenie przepuszczalności błony, wytwarzanie beta-
laktamaz, oraz zmiany w białkach PBPs wtórnych w tym ESBL i pierwotnych. Oporność na 
karbapenemy związana jest z wytwarzaniem metalo-beta-laktamaz z rodziny VIM i z rodziny IMP 
szczepy te są oporne na meropenem i imipenem. Wykrywamy jest przy pomocy E-testów 
nasączonych imipenemem a z drugiej strony w gradiencie EDTA. 

P.aeruginosa posiadają ponadto AmpC indukowany przez beta-laktamy o bardzo szerokim spektrum 
substratowym: penicyliny, cefalosporyny i monobaktamy. Dzikie P.aeruginosa są więc wrażliwe na 
penicyliny nowszych generacji, monobaktamy i karbapenmy, w środowisku szpitalnym izolowane są 
szczepy wrażliwe tylko na karbapenemy z powodu trwałej derepresji. U bakterii tej zmniejszenie 
przepuszczalności błony powoduje oporność na imipenem i meropenem (karbapenemy) 

Pałeczki G(-) niefermentujące wybredne:  identyfikacja ?
Brucella

Brucella melitensis – pałeczka maltańska u kóz, u ludzi brucelloza, ostra choroba często 
śmiertelna

Brucella abortus – pałeczka ronienia u bydła i kotów. B.canis, B.suis. u ludzi wywołują 
choroby z wytworzeniem ziarniaków i wieloma nawrotami i przewlekłym przebiegu.

Bordetella

Bordetella pertusis – krztusiec (koklusz), zakaźna choroba wieku dziecięcego

Bordetella parapertusis – krztusiec rzekomy

Bordetella bronchiseptica – zakażenia dróg oddechowych.

Francisella tullarensis – tularemia, choroba odzwierzęca, postać skórna, węzłowa lub posocznicowa, 
często z ciężkimi powikłaniami i wysoką śmiertelnością.

Legionella pneumophilla –  epidemie szczególnie rozsiewana z systemu wentylacji, klimatyzacji, czy 
systemów grzewczych. Wywołuje legionellozę – ciężkie atypowe zapalenie płuc z wysoką 
gorączką, biegunką i objawami neurologicznymi, uszkodzeniem wątroby. 

Moraxella catharalis – powszechnie w g.d.oddech, mogą wywoływać przewlekłe zapalenia.

Pasteurella multocida – mogą wywoływać zakażania g.d.oddech. głównie gatunki odzwierzęce. 

Gardenella vaginalis (vaginitis) – wywołuje zapalenia pochwy, bardzo duże wymagania żywieniowe

Haemophylus

Haemophylus influenzae – zakażenia g.d.oddech, opon mózgowo-rdzeniowych, posocznice, 
ropnie tkanek miękkich, ciężkie powikłania pogrypowe, zakażenia OUN u dzieci. 

Haemophylus parainfluenzae

Haemophylus haemolyticus

Haemophylus ducreyi – wrzód miękki 



Ziarenkowce G(-):
Neisseria

Neisseria meningitdis – zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych i innych narządów 
prowadząca do posocznicy – inwazyjna choroba meningokokowa.

Neisseria gonorrhoeae – rzeżączka 

Veillonella

Beztlenowce Nieprzetrwalnikujące: 
Należy pamiętać o zabezpieczeniu próbki przed dostępem tlenu. Diagnostyka opiera się o, ocenę 
makroskopową materiału (obecność, krwi, gazu, zapach, kolor), wykonanie preparatu Grama 
(morfologia komórki), hodowla beztlenowa, ocena wyhodowanych kolonii (kształt, kolor, świecenie 
lub brak w UV), wykonanie preparatów z kolonii (Grama, tuszowy, barwienie przetrwalników, 
barwienie Zeihl-Neelsena), wykonanie testów biochemicznych, oznaczenie metabolitów, próby 
serologiczne, badania genetyczne, lekowrażliwość. Także korzystać można z API 20A.  

Beztlenowe Pałeczki G(-):

Bacteroides fragilis  -mogą zakażać wszystkie tkanki i narządy

Porphyromonas - niesacharolityczne

Porphyromonas endontalis -zakażenia jamy ustnej, paradontoza

Porphyromonas gingivalis - zakażenia jamy ustnej, paradontoza

Porphyromonas asacharolytica - zakażenia p. pokarmowego dróg moczowo płciowych

Prevotella intermedia – sacharolityczne, choroby przyzębia, ran kąsanych

Fusobacterium – słabo sacharolityczne, produkują kwas masłowy zapach zjełczałego masła

Fusobacterium necrophorum – ropnie mózgu, sch. stomatologiczne.

Fusobacterium varium – the same. wraz z Treponema vincentri angina Plauta-Vincenta

Bilophilia – bytuja w woreczku żółciowym.

Beztlenowe Ziarenkowce G(-):

Veillonella – składnik flory ustnej, próchnica, kw. propionowy i octowy, zak. stomatologiczne i ran kąsanych 

Beztlenowe pałeczki G(+): 

Actinomyces (Promieniowce): - w płynnych ziarna, w stałych pajączki lub zęby trzonowe. wybredne 
W barwieniu Zeihl-Neelsena barwią się na niebiesko w 
przeciwieństwie do tlenowych Nocardia. 

Actinomyces israeli – promienica deskowate nacieki, ropnie mózgu, zapalenia wsierdzia.

Bifidobacterium

Bifidobacterium dentium – właściwości próchnicogenne

Bifidobacterium bifidum

Eubacterium lentum – zakażenia głowy, szyi, stomatologiczne. 



Propionobacterium – układają się podobnie do Corynebacterium, Actinomyces

Propionobacterium acnes – trądzik młodzieńczy

Propionobacterium propionis – zakażenia oczu, kanalika łzowego podobne do promienicy

Beztlenowe ziarenkowce G(+):

Peptococcus niger – tworzą czarne kolonie

Peptostreptococcus – diagnostyka oparta o chromatografię gazową. ropnie poronienia septyczne, 
płynu owodniowego zakażenia, układu moczowego.

Tlenowe pałeczki Promieniowce: 

Nocardia: - barwią się Zeihl-Neelsena na różowo.  

Nocardia otiditis-caviarum

Nocardia asteroides – wraz z Actinomadura madurae i A. pelletri oraz grzybami – stopa 
madurska

Beztlenowce Przetrwalnikujące
Laseczki beztlenowe inwazyjne G(+/-)

Clostridium

Inwazyjne:

Clostridium perfringens – zgorzel gazowa 

Clostridium septicum – zgorzel gazowa

Clostridium novyi – obrzęk złośliwy

Nieinwazyjne

Clostridium tetani – tężec

Clostridium botulinum – botulizm, zatrucia pokarmowe, botulizm przyranny, botulizm 
niemowląt.

Clostridium difficile – zakażenia poantybiotykowe: rzekomobłoniaste zapalenie jelita 
grubego, biegunka poantybiotykowa, poantybiotykowe zapalenie jelita grubego. 

Prątki Kwasooporne – Mycobacterium:
G(+), ściśle tlenowe prątki o nietypowej budowie ściany komórkowej, bladoróżowe w met. 
barwienia Ziehl-Neelsena. Hodowane na podłożach specjalnych podłoże jajowe. 

Mtb compleks: 

Mycobacterium tuberculosis – kremowe kolonie przypominające kalafiora, niacyna+, 
red azotanowa+ gruźlica (przede wszystkim płuca ale też nerki, kości, opony 
mózgowo-rdzeniowe, skóra)



Mycobacterium bovis et Mycobacterium bovis BCG – naturalnie oporne na 
pyrazynamid gruźlica bydlęca, BCG atenuowany, 

Mycobacterium africanum - gruźlica

Mycobacterium leprae - trąd

MOTT (Mycobacterium Other Than Tuberculosis) 

Mycobacterium avium - mykobakteriozy

Mycobacterium intercellurale - mykobakteriozy

Diagnostyka: Objawy kliniczne, stany podgorączkowe, kaszel, nocne poty, ogólne osłabienie. RTG 
klatki piersiowej, test tuberkulinowy, badania laboratoryjne: 

Bakterioskopia -barwienie Zeihl-Neelsena (fuksyna karbolowa, płukanie kwaśnym alkoholem, zalanie 
błękitem metylenowym i spłukanie wodą) Prątki są kwasooporne – bladoróżowe Wyniki w + od – 
do +++

hodowla - konwencjonalna lub nowoczesne systemy na podłożach płynnych. Konwencjonalne na 
podłożach Lowensteina-Jensena: podłoże jajowe z glicerolem i zielenią malachitową, skos szczelnie 
zamknięty przed wysychaniem. Stonebricka – jajowe z pirogronianem dla M.bovis. 

próby biochemiczne – test niacynowy, test fotosyntezy (naświetlanie 100W z 1metra – prątki 
fotochromogenne) redukcja azotanów, katalaza termostabilna, arylosulfataza i hydroliza tween 80. 

nowoczesne – HPLC kwasów mikolowych, metody genetyczne.

Leczenie: I rzut: izoniazyd, pyrazynamid, etambutol, ryfampicyna, streptomycyna. 

II rzut: cykloseryna, etionamid, kapreomycyna, ofloksacyna

Mykobakteriozy 2lata 7mioma lekami dobranymi do oporności. 

OPORNOŚĆ MYKOBAKTERII
METODA PROPORCJI

Zakłada że wszystkie szczepy M.tuberculosis zawierają odsetek bakterii opornych, oporność w sensie 
klinicznym stwierdzamy w momęcie gdy odsetek ten przekracza 1%

METODA WSKAŹNIKA OPORNOŚCI

Porównanie wrażliwości badanej populacji do szczepu wzorcowego H37Rv. Wkaźnik oporności RR 
to MICbadany/MICwzorcowy, gdy RR>4 szczep oporny gdy RR< v = szczep wrażliwy. 

METODA STĘŻEŃ ABSOLUTNYCH

Na podstawie wzrostu na podłożach z antybiotykami w stężeniu krytycznym jeśli n koloni n> v =20 
szczep jest oporny. 

Należy przygotować zawiesinę roboczą (którą będziemy siać) jest nią rozcieńczenie 20x 0,5 w skali 
McFarlanda oraz zawiesinę kontrolną (odniesienia) ze 100x rozcieńczeniem zawiesiny roboczej. 
Siejemy próbki z antybiotykami, dwie kontrole (czy rośnie) oraz odniesienia z rozcieńczeniem 
100krotnym co stanowi 1  populacji. Odczytujemy co tydzień i wynik oznaczamy plusami. +++%  
wzrost równy kontroli roboczej, ++ wzrost pośredni między kontrolą roboczą a 1 , + wrost w%  
przybliżeniu równy 1 . - szczep wrażliwy gdy brak wzrostu lub mniejszy niż 1 .% %



Przecinkowce
G(-) pałeczki, tlenowo beztlenowe, rosnące na podłożu zwykłym

Vibrio – preparat bezpośredni z kału w kropli wiszącej, immunofluorescencja bezpośrednia, 
potem hodowla na odpowiednich podłożach, i sprawdzenie typu serologicznego. OX+ 
odróżnienie od nietypowych E.coli.

Vibrio cholerae - cholera

Vibrio fluvialis

Vibrio parahemolyticus

G(-) pałeczki, mikroareofilne, podłoże wzbogacone krwią

Campylobacter – preparat przyżyciowy w kontrastowo fazowym, chrakterystycznie 
poruszające się bakterie, testy biochemiczne, serologiczne (hemaglutynacja bierna) biologia 
molekulatna (RAPD i PFGE) 

Campylobacter coli – nieżyty żołądkowo jelitowe, kampylobakterioza, antropozoonoza. 

Campylobacter jejuni - nieżyty żołądkowo jelitowe, kampylobakterioza, antropozoonoza. 

Helikalne bakterie

Helicobacter pylori – wrzody żołądka obecność drobnoustroju w materiale pobranym 
endoskopowo, hodowla na płynnym BHI wzbogaconym surowicą płodową lub końską, test 
ureazowy – obecność C14 w wydychanym przez chorego CO2 po podaniu znakowanego 
mocznika. Testy serologiczne – przeciwciała w surowicy pacjenta, PCR. Często oporne na 
metronidazol

Krętki
G(-) ruchliwe bakterie posiadające spiralnie skręcone komórki

Borrelia – bezpośrednie preparaty, przyżyciowe, znakowane fluorochromem, Giemzy, 
rutynowo poziom przeciwciał przeciw Borreli, testy serologiczne ELISA, Western-blot, 
OspA, flagellina, w nowoczesnych testach białka rekombinowane wykluczające reakcje 
krzyżowe. Leczenie boreliozy polega na antybiotykoterapii cefalosporynami II III generacji , 
tetracykliny, penicyliny i makrolidy

Borrelia burgdorferi – borelioza z dominującym zapaleniem stawów

Borrelia afzielli – borelioza z dominującymi zmianami skórnymi

Borrelia garinii – borelioza z dominującymi objawami neurologicznymi. 

Treponema – diagnostyka serologiczna i preparaty mikroskopowe

Treponema pallidum - kiła

Treponema denticola – krętek jamy ustnej

Treponema vincentii – krętek jamy ustnej angina Plauta-Vincenta

Treponema carateum – pinta – odbarwianie się o rogowacenie skóry

Leptospira – mikroskopia, przyżyciowe, serologiczne, mikroaglutynacja, aglutynacja, OWD i 
ELISA metody immunofluorescencyjne. Hybrydyzacja in situ po PCR. 



Leptospira interrogans – leptospirozy 

Leptospira biflexa – saprofit

 Laseczka wąglika
Bacillus anthracis – powoduje ostrą zakaźną chorobę odzwierzęcą. Postać skórna (wniknięcie 

przetrwalników), żołądkowo - jelitowa (zjedzenie przetrwalników), lub płucna (inhalacja 
przetrwalników). 

Tlenowa, przetrwalnikująca, charakterystyczny wzrost na pożywkach agarowych – głowa 
meduzy, charakterystyczny obraz mikroskopowy – pędy bambusa. 

GRZYBY

Dimorficzne (pleśniak drożdżak):
Diagnostyka: preparat bezpośredni Grama:

Blastomyces dermatitidis – małe pączkujące komórki  blastomykoza, przewlekłe ziarniakowe 
ropne zapalenie, skórna,płucna i rozsiana.

Histoplasma capsulatum v. capsulatum –małe pączkujące komórki  histoplasmoza ziarniakowa 
choroba układowa, postać pierwotna płucna lub uogólniona.

Histoplasma capsulatum v. duboissi – małe pączkujące komórki  histoplasmoza ziarniakowa 
afrykańska atakuje każdy narząd często zmiany skórne i błon śluzowych

Cocciodioides immitis – grubościenne sferule z zarodnikami oportunistyczny grzyb wywołujący 
kokcydioidomykozę (kokcydiozę) 

Sporothrix schenckii – komórki owalne, cygarowato zwężone podostra lub ostra grzybica – 
sporotrychoza, postać skórna, kostno - stawowa, narządowa.

Paracoccidioides brasiliensis – duże okrągłe komórki wielostronnie pączkujące wywołuje 
parakokcidioidomykozę głęboką grzybicę śluzowo - skórną limfatyczną lub narządową. 

Wykonujemy też hodowle: Na Saboraud (uzyskanie formy micelialnej grzyba 25C przez miesiąc i 
oglądamy w kropli laktofenolu) i agar krwawy z glukozą i cysteiną lub BHI (Brain Heart Infusion – 
dla uzyskania formy drożdżaka 37C i oglądamy barwiony met Grama) Różnicowanie na podstawie 
wyglądu obrazu mikroskopowego podobnie jak przy oznaczaniu roślin, wygląd konidiofora, 
charakterystyczne zarodniki itp.  

Grzyby oportunistyczne: 
Workowce:

Candida – kandydozy, jamy ustnej, przełyku pochwy, skóry i jej przydatków, układu 
moczowego, nerwowego, postać uogólniona posocznica fungiemia, najczęściej występują jako 
choroby oportunistyczne, towarzyszące. 

Candida albicans 

Candida krusei

Candida tropicalis

Candida glabrata



Geotrichum candidum – geotrychozy, oportunistyczne, poantybiotykowo posterydowo. 

Podstawczaki

Cryptococcus – kryptokoza – oportunistycznie u osób z osłabioną odpowiedzią komórkową, 
najczęciej dotyczy OUN. 

Cryptococcus neoformans v. neoformans (Filobasidiella neoformans v. neoformans)

Cryptococcus neoformans v. gatti (Filobasidiella neoformans v. bacillispora)

Pityrosporium (malessezia) – flora bakteryjna owłosionej skóry – czasem przyczyna zapaleń 
mieszków włosowych, łupieżu pstrego i łojotoku. 

Pityrosporium ovale

Pityrosporium orbiculare

Pityrosporium pachedermatis (P.canis)

Phodotorula – czasem zakażenia układu oddechowego

Trichosporon cutaneum – pierda biała. 

Diagnostyka zakażeń głębokich (układowych): 

preparat bezpośredni przyżyciowy, barwiony Grama, histopatologiczne (srebrzenie, fiolet krezolowy, 
PAS), tuszowy dla Cryptococcus (wytwarza otoczkę) 

Hodowla an Sabouraud lub agarach selektywnych ID albicans, CHROMagar Candida (identyfikacja 
C. tropicalis, C. krusei, C. glabrata, C. albicans), ID albicans, CandiSelect (C. albicans niebieskie 
chromogenny substrat rozkładany przez N-acetylo-beta-D-galaktozamidazę). 

Podłoża zubożone: podłoże ryżowe, podłoże kukurydziane: C. albicans wytwarza przeudostrzępkę z 
chlamydosporami (sporami przetrwalnymi) na końcach. 

IDENTYFIKACJA GRZYBÓW: 

Drożdżaków: Makroskopową ocena kolonii na Sabouraud: kolor (pomarańczowe – Rhodotorulla) 
czarne,  większość  jest  biała  kremowa.  Powierzchnia  gładka,  szorstka,  śluzowa  (Cryptococcus), 
błyszcząca lub matowa, zapach (charakterystyczny dla drożdży). Makroskopowa na selektywnych

Mikroskopowa: Grzyby są G(+): Blastospory: duże wydłużone, jak ziarenka ryżu – C. krusei. Małe i 
okrągłe  C.  glabrata.  Prostokątne  artrospory  Geotrichum  lub  Trichosporon.  Tuszowy  z  kolonii 
śluzowych – otoczki mukopolisacharydowe Cryptococcus. 

Mikrohodowla na p. zubożonym w celu wykrycia na końcach pseudostrzępek grubościennych spor 
przetrwalnych  chlamydospor.  Test  filamentacji  jest  szybszym sposobem identyfikacji  C.  albicans. 
Materiał z kolonii inkubuje się przez 3godziny z surowicą ludzką w 37C a następnie poszukuje się 
filamentów – cienkich wypustek na blastosporze. 

Hodowla na Niger Seed Agar:  dla Cryptococcus neoformans który rośnie w postaci  brązowych 
kolonii (melanina) 

Próby Biochemiczne: 

Zymogram – fermentacja zw węglowodanowych, szereg probówek z podłożami płynnymi z rurkami 
Durhama, fermentajca kwaśna i gazowa. 

Auksonogram  –  asymilacja  zw  węglowodanowych  oraz  zw  azotowych.  Specjalne  podłoża  nie 
zawierające łatwo przyswajalnego  źródła węgla lub nie zawierające łatwo przyswajalnego źródła 
azotu wylane jako płynne z zawiesiną badanego szczepu po zastygnięciu na ich powierzchnie kładzie 



się krążki  nasycone badanym cukrem lub zw azotowym – po inkubacji  zmętnienie wokół tego 
krążka stanowi wynik dodatni (świadczy o asymilacji) 

Rozkład mocznika, wrażliwosć na aktidion, testy komercyjne (API 20C, API 20C AUX, ID 32C i 
inne Fongiscreen, Candida Albicans Screen, Auxacolor) 

Oznaczanie  lekowrażliwości  przeprowadza  się  na podłożu płynnym z kolejnymi rozcieńczeniami 
oznaczając wartośći MIC i MFC (najmniejsze grzybobójcze) 

Grzyby pleśniowe: 
Zygomycota (Zygomycetes): Rozmnażanie bezpłciowe zarodniki sporangialne

Rhizopus 

Mucor – mukormykoza często dotyczy chorych na cukrzycę, ciężki przebieg nosowo 
mózgowy

Ascomycota:

Aspergillus – zakażenia różnych narządów

Aspergillus fumigatus

Aspergillus niger

Aspergillus flavus

Aspergillus terreus

Penicillium – owrzodzenia jamy ustnej, oskrzeli i płuc. 

Scedosporium apiospermum

Acremonium

Acremonium falciforme

Acremonium kiliensis

Aspergillus nidulans

Fusarium moniliforme 

Grzyby mitosporowe:

Jasnostrzępkowe (hialinowe):

Konidia łańcuchowe:

Aspergillus, Penicillium, Scropulariopsis, Paecilomyces

Konidia groniaste:

Acremonium, Fusarium, Trichoderma, Gliocladium

Ciemnostrzępkowe:

 Alternaria, Cladosporium, Nigrospora, Curvularia, Bipolaris, Ecophiala, 
Phialosphopium,

Ocena  makroskopowa  kolonii  awers  i  rewers,  wielkość  kolonii,  ukształtowanie,  puszystość, 



gutacja(+/-) 

Ocena mikroskopowa przyżyciowe w kropli laktofenolu z bł metylenowym – podstawę identyfikacji 
stanowi wygląd osobników bezpłciowych, klucze do oznaczania gatunków. 

Dermatofity: - wywołują grzybice powierzchniowe – oportunistyczne. Oporne na aktidion. 

Microsporum (Nannizzia)

Microsporum canis

Microsporum gypseum

Trichophyton (Arthroderma)

Trichophyton mentagrophytes

Trichophyton rubrum

Trichophyton verrucosum

Trichophyton violaceum

Epidermophyton floccosum

OPORNOŚCI GRZYBÓW

Nie używa się metody krążkowej, zalecana jest metoda ilościowa w podłożu RPMI oznaczanie MIC 
i MFC, określa się je kożystając często z zestawów firmowych Fungitest, ATB fungus 2 i E-testów. 
Leki stosowane, w zakażeniach grzybowych:

AZOLE: ketokonazol, itrakonazol, flukonazoz, mikonazol,

POLIENY: amfoterycyna B, nystatyna

PIRYMIDYNA: flucytozyna

ALLILOAMINY: terbinafina

CHEMIOTERAPEUTYKI: ristomycyna, kolistyna, polimyksyna, cykloheksymid (aktidion), 

Choroby Przenoszone Drogą Płciową (STD)
Kiła (lues, syphilis)

Treponema pallidum – nie ma podłoża do hodowli, jedynie na dojądrowo 
szczepionych królikach, chomikach. Diagnostyka opiera się na poszukiwaniu krętków w 
materiale preparaty przyżyciowe lub w mikroskopie fluorescencyjnym, albo na odczynach 
serologicznych VDRL – odczyn kłaczkujący, z koniecznością inaktywacji dopełniacza w 
podanej surowicy, USR jest szybszy do antygenu dodany jest chlorek choliny inaktywujący 
dopełniacz jednak nie może być on używany ilościowo, są to testy przesiewowe, po 
otrzymaniu wyniku dodatniego wykonuje się testy swoiste z krętkami żywymi, rozbitymi 
ultradźwiękami z odczytem immunofluorescencyjnym.

Rzeżączka

Neisseria gonorrhoeae – preparat bezpośrednio z materiału od pacjenta barwiony 
błękitem metylenowym i met Grama poszukując gonokoków wewnątrz leukocytów 
wielojądrzastych. Prowadzi się też w przypadkach wątpliwych hodowlę na specjalnych 
podłożach (wybiórczymi czynnikami są antybiotyki: wankomycyna, kolistyna, nystatyna, 



ristomycyna, polimyksyna. w atmosferze wzbogaconej w dwutlenek węgla – po 48-72 
godzinach wynik ocenia się morfologicznie, wykonuje próbę na OX (wynik ma być dodatni) 
i barwienie Grama. Do różnicowania służy test fermentacji. Do innych metod należy 
immunofluorescencja bezpośrednia, oraz metody wykrywania DNA. 

Jaglica lub ziarniak weneryczny: 

Chlamydia trachomatis – Diagnostyka oparta jest o hodowlę na komórkach MacCoy 
(fibroblasty mysie), metody immunologiczne (immunofluorescencja bezpośrednia i pośrednia, 
ELISA, metody kanapkowe z wykożystaniem układu biotyna streptawidyna. 

Ziarniak pachwinowy

Calymmatobacterium granulomatis – Wykrywana z rozmazów tkankowych metodami 
histopatologicznymi, barwionymi met Giemzy lub Wrighta – widoczne charakterystyczne 
bakterie wewnątrz monocytów i plazmocytów otoczone wodniczką. 

Wrzód miękki 

Haemophilus ducreyi – Hodowla jak inne Haemophylus diagnostyka między innymi z 
wykorzystaniem PCR 

Bakteryjne zakarzenia pochwy – proces zapalny wynikiem zastąpienia naturalnej flory inną. 

Gardenella vaginalis

Mobiluncus

Bacteroides

Mycoplasma hominis

Mycoplasma genitalum

Ureaplasma urealyticum

Opryszczka narządów płciowych

Herpes simplex typ2 (HSV 2) – metodami hodowli na liniach komórkowych i 
obserwacji efektów cytopatycznych

Kłykciny Kończyste

Human papilloma virus (HPV) – diagnostyka oparta o obraz kliniczny, czasem 
uzupełniona badaniem histologicznym lub PCR

Mięczak zakaźny

Molluscum Contagiosum Virus (MCV) – obraz kliniczny i badanie histopatologiczne

AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności

HIV 1, HIV2 – Testy przesiewowe ELISA i test potwierdzający WesterBlot – 
rozdzielone na pasku nitrocelulozowym białka wirusa są rozdzielone tak przygotowane paski 
inkubuje się z surowicą, płucze i dodaje przeciwciała anty-IgG , płucze, ogląda barwne paski. 
Z powodu okienka serologicznego test powtarza się po 2-3 miesiącach. 

Zakażenia drożdżakami

Candida albicans – patrz grzyby (test filamentacji, hodowla na ubogim podłożu, 
CHROMagar)

Rzęsistkowica



Trichomonas vaginalis – poszukiwanie rzęsistków pod mikroskopem, oraz rozpoznanie 
oparte o objawy. 

Mycoplasmy
Mycoplasmy wymagające steroli nieskręcone spiralnie:

Ureaplasma urealyticum – infekcje dróg moczowych

Mycoplasma pneumoniae – nietypowe zapalenia płuc głównie u dzieci i młodzieży.

Mycoplasma salivarium – komensale jamy ustnej. 

Mycoplasma orale – komensale jamy ustnej. 

Diagnostyka oparta o preparaty mikroskopowe, z zastosowaniem przeciwciał znakowanych 
fluorochromami. 

Chlamydie
Chlamydia trachomatis – jaglica i ziarniak weneryczny

Chlamydiophila

Chlamydiophila psittaci – papuzica, zoonoza o przebiegu posocznicowym: zapalenie 
spojówek, mózgu i poronienia u ciężarnych.

Chlamydiophila abortus -  nekrotyczne zapalenie łożyska i poronienie. 

Chlamydiophila pneumoniae – ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli i płuc

Diagnostyka oparta o: 

Badanie mikroskopowe w barwieniu Zeihl-Neelsena (Chlamydie różowe, tło niebieskie), błękitem 
metylenowym w mikroskopie z ciemnym polem widzienia, Macchiavello, Castanedy, Giemsy, 
znakowanych fluorochromami w mikroskopie fluorescencyjnym. 

Hodowlę na liniach komórkowych, zarodkach kurzych, nerkach chomika linii VERO i L920. 

Serologicznie: wykrywanie przeciwciał OWD, ELISA, hemaglutynacja pośrednia lub antygenów 
ELISA. 

Molekularnie: PCR, sekwencjonowanie genu 16S rRNA – gdy nie można założyć hodowli. 

Riketsje
Coxiella burnetii – gorączka Q

Ricettsia

Ricettsia prowazekii – dur wysypkowy endemiczny

Ricettsia ricetsii – gorączka plamista Gór Skalistych

Ricettsia sibirica – gorączka północnosyberyjska

Ricettsia conori – gorączka guzkowa roznoszona przez kleszcze

Ricettsia tsutsugamushi – dur zaroślowy



Erlichia

Erlichia chaffeensis – erlichioza monocytarna

Erlichia phagocytophila – erlichioza granulocytarna

Erlichia sennetsu – objawy podobne do mononukleozy

Bartonella

Bartonella guintana – choroba kociego pazura

Bartonella hensale – choroba kociego pazura

Referencyjny dla riketsjoz jest odpowiedni odczyn immunofluorescencji pośredniej dodatni jest 
czterokrotny wzrost miana przeciwciał w dwóch kolejnych próbkach surowicy pobranych w odstępie 
2 tygodni. 

Erlichiozy: obraz krwi i badania serologiczne

Gorączka Q antygeny fazy I i II (II – ostra I- przejście w postać przewlekłą) 
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