
Detekcja bakterii w środowisku wodnym jest możliwa dzięki technikom molekularnym, 
ale dają one jedynie informacje o poziomie zróżnicowania genetycznego i biochemicznego 
szczepów środowiskowych. Zaawansowane techniki hodowli in situ, zwłaszcza symulujące 
naturalne środowisko, ko-kultury czy techniki mikrohodowli pojedynczych komórek w systemie 
mikroprzepływów kropelkowych, mogą mieć szerokie zastosowanie zarówno w detekcji 
i izolacji szczepów bakterii dotąd niehodowlanych, jak również w badaniach ekologicznych.

Środowisko naturalne jest jednym z miejsc wystę-

powania ogromnej liczebności i różnorodności 

mikroorganizmów. Obecnie szacuje się, że sta-

nowią one blisko 60% całkowitej biomasy i są najbar-

dziej zróżnicowaną grupą organizmów w całej biosfe-

rze. W samym środowisku wodnym, m.in. w wodach 

powierzchniowych, w tym w oceanach, całkowita 

liczba komórek prokariotycznych może sięgać nawet 

rzędu 1029 [1], co też wskazuje na ich niezaprzeczalną 

doniosłą rolę w kształtowaniu i funkcjonowaniu eko-
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STRESZCZENIE: W naturalnych wodach występuje duża różnorodność mikroorganizmów. 
Większość z nich znajduje się w stanie VNBC, niedającym się hodować. Generalnie detekcja 
bakterii w środowisku wodnym jest możliwa dzięki technikom molekularnym (metagenomika, 
FISH, metatranskrytomika), ale dają one jedynie informacje o poziomie zróżnicowania 
genetycznego i biochemicznego szczepów środowiskowych. Zaawansowane techniki 
hodowli in situ, zwłaszcza symulujące naturalne środowisko (komory dyfuzyjne, ichips), 
ko-kultury czy techniki mikrohodowli pojedynczych komórek w systemie mikroprzepływów 
kropelkowych (MSP), mogą mieć szerokie zastosowanie zarówno w detekcji i izolacji szczepów 
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SUMMARY: In natural waters a large diversity of microorganisms may occur. The majority 
of them are in the VNBC state and can not be cultured. The detection of bacteria from water 
samples is possible by using molecular techniques (metagenomics, FISH, metatranscriptomics), 
however they provide only information about the level of the genetic and biochemical 
diversity of environmental strains. The advanced cultivation in situ strategies, especially the 
ones simulating natural environment (diffusion chambers, ichips), co-cultures or single-cell 
cultivation in the droplet microfluidation system (MSP) can be used both for the detection and 
isolation of so far non-cultivable bacterial strains as well as for ecological research.
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Diversity of water microflora and its detection methods

systemów. Mikroorganizmy odgrywają znaczącą, jeśli 

nie kluczową, rolę w globalnych cyklach biogeoche-

micznych czy też w procesach ekologicznych, wpły-

wając na życie innych organizmów. Zatem stanowią 

one szczególny komponent biota na Ziemi, ale też 

reprezentują ogromny rezerwuar nieodkrytego jesz-

cze potencjału różnorodności genetycznej i bioche-

micznej, w tym biologicznej z unikatowymi szlakami 

metabolicznymi [1-3]. Od momentu odkrycia zjawiska 

wielkiej anomalii liczebności drobnoustrojów w tech-

nikach hodowlanych (ang. Great Plate Count Anomaly, 

dosł. wielka anomalia liczenia w metodach hodowla-

nych) naukowcy skupili uwagę na aspekty dystrybu-

cji i różnorodności nieznanych, dotąd nieodkrytych 

mikroorganizmów w środowiskach, pozostających 

poza zasięgiem poznawczym i aplikacyjnym [2, 4]. 

Z tego też powodu mikrobiolodzy środowiskowi 

na całym świecie poważnie zajęli się zagadnieniami 
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niedoszacowania liczebności i bioróżnorodności 

mikroorganizmów w różnych środowiskach, poszu-

kując skutecznych i w miarę ekonomicznych technik 

izolacji i detekcji szczepów niehodowlanych, w tym 

trudno hodowlanych w warunkach in vitro [2, 4-10]. 

Nowe, nierzadko innowacyjne strategie detekcji i izo-

lacji mikroorganizmów prokariotycznych, zwłaszcza 

przynależnych do grup rzadkich taksonów biosfery, 

z pewnością przyczynią się do szybszego postępu 

w naukach podstawowych i stosowanych. Mikrobiolo-

dzy na całym świecie podjęli się dość trudnego zadania 

stworzenia optymalnego systemu detekcji bioróżno-

rodności mikrobiologicznej lub ich komponentów 

strukturalnych w środowiskach w czasie rzeczywistym, 

kierując się trzema fundamentalnymi faktami nauko-

wymi. Po pierwsze, zaledwie < 1% bakterii i Archae jest 

zdolnych do wzrostu w tradycyjnych metodach hodow-

lanych w warunkach in vitro (na standardowych pod-

łożach hodowlanych), z czego jedynie szybkorosnące 

i powszechnie występujące w danych ekosystemach 

szczepy bakterii są identyfikowane i kategoryzowane 

do 4 typów, tj.: Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroide-

tes i Actinobacteria, określane też jako wielka czwórka 

(ang. big four) [3]. Po drugie, w analizach mikrobiomów 

środowisk stwierdza się większą detekcję różnorodno-

ści prokariotów, w tym taksonów i odmian/wariantów 

szczepów przy zastosowaniu technik molekularnych 

(rRNA, sekwencjonowanie DNA, metagenomika, meta-

proteogenomika). Dzięki temu liczba samych typów 

bakterii z 11 wzrosła do 85, wśród których większość 

należy do tzw. grup niehodowlanych, jeszcze nieho-

dowlanych lub trudno hodowlanych. Po trzecie, sza-

cunkowe dane statystyczne wskazują na możliwość 

występowania 106 lub 109 gatunków prokariotycznych 

w całej biosferze, z czego jedynie 103-104 pozostaje 

w zasięgu poznawczym przy użyciu technik hodow-

lanych i molekularnych [1, 2, 4, 10]. Uważa się, że duża 

część mikroorganizmów prokariotycznych to tzw. 

rzadkie taksony biosfery, rozproszone we wszystkich 

ekosystemach zarówno lądowych, jak i wodnych, ale 

z powodu ich małej liczebności w środowiskach są rów-

nież nieuchwytne w technikach molekularnych [1]. 

Szacuje się, że takie rzadkie gatunki biosfery mogą 

stanowić nawet ok. 70% ogólnej biomasy mikrobiolo-

gicznej na Ziemi. Jedno jest pewne, że obecne trend 

i rozwój innowacyjnych technik molekularnych oraz 

mikrobiologicznych w kierunku miniaturyzacji stra-

tegii izolacji i identyfikacji mikroorganizmów zmienią 

całkowicie oblicze mikrobiologii XXI wieku. 

Różnorodność bakterii wodnych 
– stan wiedzy wczoraj i dziś
Powszechnie uważa się, że jednym z najbogatszych 

w mikroorganizmy środowisk jest woda. Przyjmuje się, 

że środowiska wodne są bardziej homogenne i zacho-

wują ciągłość przestrzenną aniżeli środowiska lądowe. 

Toteż zmiany zachodzące w środowisku wodnym 

charakteryzują się jednorodnością czasoprzestrzenną 

i stąd łatwiej ocenić jej stan jakości mikrobiologicznej 

oraz parametry fizyko-chemiczne [11]. Woda środowi-

skowa stanowi rezerwuar występowania m.in. bakterii 

typowo wodnych, na ogół niebędących zagrożeniem 

dla człowieka, oraz bakterii oportunistycznych, w tym 

chorobotwórczych dla człowieka, takich jak pałeczki 

E. coli czy Salmonella spp. Niestety większości obecnych 

w wodzie bakterii nie można wyhodować w warunkach 

laboratoryjnych na tradycyjnych podłożach i warunkach 

hodowlanych. Jednakże istnieją metody pozwalające 

określić stan różnorodności mikroflory środowisk wod-

nych, w tym zbiorowości mikroorganizmów z różnymi 

strategiami przetrwania oraz aktywności metabolicz-

nej i morfofizjologicznej, obejmujących m.in. szybko 

i wolno rosnące szczepy bakterii, bakterii w fazie VBNC 

(ang. viable but not culturable, żywotne, ale niedające 

się hodować) czy bakterii w stanie spoczynkowym [13].

Naturalna woda środowiskowa jest również jed-

nym z miejsc występowania dużej ilości mikroorga-

nizmów. Ich liczebność w wodzie waha się pomiędzy 

105 a 107 komórek bakteryjnych w 1 ml [12]. Liczba 

ta może być jednak mniejsza w zależności od rodzaju 

i charakteru środowiska wodnego. Przykładem mogą 

być środowiska torfowe oligo- i mezotroficzne, stale 

zalane wodą z wytworzonymi oczkami wód o różnych 

głębokościach. W takich wodach torfowych całkowita 

liczba bakterii heterotroficznych w metodach hodow-

lanych może wahać się w zakresie od 102 do 103 cfu/ml 

w technikach płytek lanych [14] lub od 103 do 104 kom/ml 

w systemie probówkowym NPL (najbardziej praw-
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dopodobna liczba drobnoustrojów) [15]. Generalnie 

bakterie typowo wodne w większości są bakteriami 

o kształcie kulistym. W zależności od stopnia troficzno-

ści lub zanieczyszczenia wody obserwuje się zmiany 

w dominacji określonych grup bakterii. W wodach 

ekologicznie czystych lub oligotroficznych większy 

procent ogólnej mikroflory bakteryjnej stanowią bak-

terie o kształcie kulistym, które należą do stałej mikro-

flory wód, czyli mikroflory autochtonicznej. Natomiast 

w wodach zanieczyszczonych lub o wysokiej troficz-

ności dominują bakterie o kształcie pałeczkowatym, 

które do wód dostają się z innych środowisk, takich jak 

gleba, powietrze, czy też z odpadów przemysłowych 

i komunalnych. Bakterie te z kolei należą do mikroflory 

allochtonicznej wód [12].

Bakteriami stale obecnymi w wodzie, należącymi 

do rodzimej grupy (autochtonów), są bakterie: fotosyn-

tetyzujące, chemosyntetyzujące oraz heterotroficzne, 

a wśród nich m.in.: Pseudomonas spp., Alcaligenes 

spp., Achromobacter spp., Aeromonas spp. oraz Vibrio 

spp., Microccous spp. i Spirillum spp. [12]. W zależności 

od warunków środowiskowych, m.in.: temperatury, 

potencjału oksydoredukcyjnego, stopnia nasłonecznie-

nia oraz zasobności mikro- i makroelementów, w tym 

źródła związków węgla mineralnego lub organicznego, 

w wodach mogą rozwijać się fotosyntetyczne bakterie 

beztlenowe (zielone i/lub purpurowe), tworzące często 

konsorcja z zielonymi algami w postaci widocznych 

mat biologicznych w płytkich wodach stojących lub 

tlenowe (sinice), które wraz z grupą mikroalg mogą 

powodować zakwity wód eutroficznych [16-18]. Wśród 

chemosyntetycznych bakterii w wodach naturalnych 

mogą rozwijać się bakterie: żelaziste, siarkowe lub 

wodorowe, które odgrywają kluczową rolę w obiegu 

pierwiastków w przyrodzie i kształtowaniu ekosys-

temów, wpływając na wzrost i rozwój innych grup 

mikroorganizmów (tab. 1) [12]. Przykładem takiej che-

mosyntetycznej bakterii jest utleniająca żelazo bakteria 

Leptotrix ochracea. Bierze ona udział zarówno w obiegu 

żelaza w środowisku, jak i współuczestniczy w proce-

sach korozji i tzw. „obrastaniu” rur wodociągowych [19].

Do wód naturalnych może dostawać się mikroflora 

przejściowa (allochtoniczna), obejmująca w większości 

bakterie warunkowo patogenne. Są nimi m.in. bakte-

rie powiązane z mikroflorą człowieka i zwierząt, takie 

jak bakterie z rodziny Enterobacteriaceae, zwłaszcza: 

E. coli, Proteus spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., oraz 

pałeczki: Pseudomonas aeruginosa, Corynebacterium 

spp. czy Arthrobacter spp. Bakteriami dostającymi się 

do wody z gleb i terenów rolniczych są najczęściej bak-

terie z typu Firmicutes, głównie z rodzajów Clostridium 

i Bacillus [12]. Większość z nich z dużym powodzeniem 

można wykryć w środowisku wodnym w technikach 

hodowlanych, stosując standardowe wzbogacone 

i wybiórcze pożywki wzrostowe. Są to jednak bakterie 

heterotroficzne, powszechnie występujące w różnych 

środowiskach i na ogół szybkorosnące, stąd łatwa ich 

częstość izolacji i detekcji w tradycyjnych technikach 

hodowlanych. Jednakże stanowią one jedynie 1% całej 

populacji mikroorganizmów wodnych, ponieważ sza-

cuje się, że aż ponad 99% mikroorganizmów bytujących 

w środowisku nie można wyizolować w hodowlach 

w warunkach laboratoryjnych [4, 13, 20]. Bakterie, które 

nie rosną w warunkach laboratoryjnych, ale pozostają 

żywe i aktywne, metabolicznie są określane mianem 

VBNC (ang. viable but not culturable). Po raz pierwszy 

termin ten został użyty w 1985 r. przez Colwell i wsp. 

Najczęściej w stadium to przechodzą bakterie, które 

nie są zdolne do produkcji przetrwalników. Są to m.in. 

bakterie należące do gatunków: Salmonella Enteritidis, 

Helicobacter pylori, Vibrio cholerae czy Campylobacter 

jejuni. Stadium VBNC u bakterii może być przejściowe 

lub nieodwracalne i może obejmować zarówno szczepy 

saprofityczne, jak i patogenne oraz heterotroficzne, jak 

i autotroficzne. Uważa się, że przechodzenie bakterii 

w stan VBNC jest jedną z form ich adaptacji do nieko-

rzystnych warunków panujących w środowisku. Przy-

czynami mogą być np.: niska temperatura otoczenia, 

nieoptymalny zakres ciśnienia osmotycznego czy też 

brak odpowiednich substancji odżywczych i czynników 

wzrostowych w środowisku oraz – w związku z proce-

sami „starzenia się” komórek bakterii – określony limit 

podziałów komórkowych [13, 21].

Metody detekcji bakterii hodowlanych 
w środowisku wodnym
Bakterie zasiedlające środowiska wodne, które można 

wyizolować w hodowlach w warunkach laborato-

ryjnych, podlegają ocenie ilościowej i jakościowej. 

Na ogół taka analiza stanu mikrobiologicznego wód 

powierzchniowych ma głównie znaczenie dla celów 

sanitarno-epidemiologicznych oraz ich przydatności 

i użyteczności w procesach technologicznych.

Podstawowa analiza ilościowa w kontroli stanu 

mikrobiologicznego wód obejmuje określenie ogól-

nej liczby bakterii w dwóch zakresach temperatur. 

W temperaturze 20-22°C z okresem inkubacji 72 godzin 

określana jest liczba bakterii psychrofilnych w wodzie, 

tj. bakterii stale w niej obecnych, natomiast w tempe-

raturze 37°C z okresem inkubacji 24 godzin określana 

jest liczba bakterii mezofilnych, czyli bakterii poten-
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cjalnie chorobotwórczych występujących w wodzie 

przejściowo. Badanie ilościowe wody środowiskowej 

przeprowadzane jest na podłożu agar odżywczy lub 

R2A z użyciem metody płytek lanych. Badanie to okre-

śla m.in. norma PN-EN ISO 6222:2004 [12]. 

Analiza jakościowa wody z kolei ma na celu okre-

ślenie miana wskaźnikowych bakterii potencjalnie 

chorobotwórczych lub wykluczenie w niej obecności 

bakterii patogennych. Najczęściej analizuje się bakterie 

powiązane z mikroflorą człowieka i zwierząt, takie jak: 

E.coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, 

Clostridium perfringens. Badanie w kierunku występowa-

nia w wodzie tych bakterii przeprowadza się na dedy-

kowanych dla nich podłożach, np. Pseudomonas agar 

czy agar z laktozą, Tergitolem i TTC [12]. 

Metody detekcji bakterii 
w stanie VBNC w środowisku wodnym
Metody detekcji bakterii niehodowlanych będących 

w stanie VBNC lub o specyficznych warunkach wzro-

stowych można podzielić na metody hodowlane oraz 

niezależne od hodowli. 

Metody zależne od hodowli

Uzyskanie wzrostu pewnych grup bakterii niehodow-

lanych występujących w wodzie środowiskowej jest 

możliwe m.in. przez przeniesienie warunków panu-

MIKROFLORA AUTOCHTONICZNA WODY ŚRODOWISKOWEJ

Bakterie fotosyntetyzujące

Chloroflexaceae

Chlorobiaceae

Chromatiaceae

Ectothiorhodaceae

Rhodospirillaceae

Heliobacteriaceae

Bakterie chemosyntetyzujące

Leptotrix ochracea

Crenothrix polyspora

Beggiatoa alba

Thiothrix nivea

Thiobacillus thioparus

Thiobacillus thiooxidans

Thiobacillus ferrooxidans

Thiobacillus denitrificans

Micrococcus denitrificans

Desulfovibrio desulfuricans

Bakterie heterotroficzne

Pseudomonas sp.

Achromobacter sp.

Alcaligenes sp.

Vibrio sp.

Aeromonas sp.

Micrococcus sp.

Spirillum sp.

Caulobacter sp.

Hyphomicrobium sp.

Tab. 1. Skład mikroflory autochtonicznej wody [12]
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jących w środowisku do warunków laboratoryjnych 

w technikach ex situ i in situ. Pierwsza strategia ex situ 

poprzez modyfikację tradycyjnych podłóż zapew-

niających niską troficzność z dodatkiem wybranych 

swoistych/specyficznych czynników wzrostowych, tj.: 

aminokwasów, niskocząsteczkowych kwasów orga-

nicznych/tłuszczowych, zasad azotowych, witamin, 

kofaktorów, czynników QS (ang. Quorum Sensing) lub 

promujących/stymulujących wzrost oraz wydłużenie 

czasu inkubacji, daje sposobność do izolacji ze środo-

wiska wodnego i wykrycia szczepów bakterii wolno 

rosnących i tworzących mikrokolonie w podłożach 

hodowlanych [2, 4, 10]. Alternatywną technologię 

hodowli w warunkach symulujących naturalne śro-

dowisko, z którego izolowane są mikroorganizmy, 

stanowią metody hodowli w komorach dyfuzyjnych 

(ang. diffusion chambers). Komory takie pozwalają 

na oddzielenie frakcji kolejnych rozcieńczeń bakterii 

pochodzących z próby środowiskowej i wysianych 

w półstałej pożywce od frakcji naturalnego podłoża 

wzrostowego, tj. środowiska, z którego izolowano 

te bakterie. Podłoże wzrostowe stanowią zarówno 

nośnik, jak i źródło wszystkich niezbędnych składników 

odżywczych i czynników wzrostowych. Komory takie 

są półprzepuszczalne i z obu stron podłoże hodow-

lane jest okryte membranami (o średnicy otworów 

0,02 μm). Membrany pozwalają na wejście/dyfuzję 

ze środowiska do wnętrza komór jedynie składników 

odżywczych i czynników potrzebnych do wzrostu. 

Z drugiej strony nie pozwalają na wyjście z niej komórek 

bakterii (z frakcji inokulacji zawiesiny próby środowi-

skowej) lub wejścia mikroorganizmów z naturalnego 

podłoża środowiskowego do komór. Zastosowanie 

metody komór dyfuzyjnych pozwala na wyhodowanie 

ze środowiska wodnego w formie mikrokoloni o 0,05% 

więcej bakterii, które wcześniej określane były jako 

niehodowlane [2, 4, 6]. 

W detekcji mikroorganizmów niehodowlanych 

w warunkach środowiskowych wykorzystywana jest 

również metoda ICHIP (ang. isolation CHIP). Metoda 

ICHIP jest odmianą metody komory dyfuzyjnej, która 

umożliwia wzrost i izolację bakterii środowiskowych 

w jednym kroku. Opiera się na stworzeniu mikroko-

mór składających się z płytek przełożonych mem-

braną, które razem po skręceniu tworzą urządzenie 

do wychwytywania komórek bakteryjnych bezpo-

średnio ze środowiska ich bytowania. Każda płytka 

składa się z ok. 192 otworów przelotowych o średnicy 

≤ 1 mm, do których wprowadza się w mikroskopijnej 

objętości półstałe podłoża hodowlane z pojedynczymi 

komórkami bakteryjnymi, tak że w każdym otworze 

znajduje się jedna komórka bakterii. Miniaturyzacja 

strategii hodowli bakterii w systemie ICHIP jest bardziej 

efektywna w namnażaniu bakterii niehodowlanych 

(o 40-50% zwiększony wzrost mikrokoloni) i izolacji 

ze środowiska szczepów dotąd nierosnących w tra-

dycyjnych metodach z użyciem podłóż płytkowych, 

takich jak γ-, δ- i ε-Proteobacteria [21].

Kolejną próbą hodowli bakterii wodnych uważa-

nych za niehodowlane jest zastosowanie ko-kultur. 

Bakterie środowiskowe, w tym bakterie wodne, cha-

rakteryzuje słaby wzrost w czystych monokulturach. 

Dlatego też jednym z rozwiązań problemu hodowli 

bakterii w stanie VNBC jest ich inkubacja w kulturach 

mieszanych z dominacją interakcji ekologicznych 

w zakresie komensalizmu i mutualizmu. Spektakular-

nym przykładem takiej hodowli bakterii o wysokich 

wymaganiach pochodzących z materiału klinicznego 

jest wzrost satelitarny Heamophillus spp. w bezpośred-

nim sąsiedztwie wzrostu Staphylococcus aureus na krwa-

wym podłożu agarowym. Pierwszym przykładem 

bakterii wodnej trudnej w hodowli w czystej kulturze 

są bakterie z rodzaju Prochlorococcus. Jest to fotosyn-

tetyczna bakteria izolowana z wody morskiej, która 

rośnie w obecności innych heterotroficznych bakterii 

w tzw. współhodowli. Kolejnym przykładem bakterii 

środowiskowej rosnącej lepiej w hodowli mieszanej 

jest bakteria z gatunku Catellibacterium nectariphilum. 

Jest to gatunek izolowany ze ścieków i rośnie na pod-

łożu w towarzystwie innych bakterii lub w ekstrakcie 

pohodowlanym innych bakterii. Również beztlenowe 

termofilne bakterie z rodziny Clostridiaceae potrzebują 

do efektywnego wzrostu obecności innych bakte-

rii. Najczęściej ich wzrost jest zależny od obecności 

w podłożu bakterii z gatunku Geobacillus toebii lub 

jego ekstraktu komórkowego [4].

W hodowli bakterii trudno hodowlanych w warun-

kach laboratoryjnych wykorzystywana może być 

metoda mikroprzepływów kropelkowych na płytkach, 

MSP (ang. microfluidic streak plates). Metoda ta składa 

się z trzech głównych etapów. Pierwszy polega na tym, 

że urządzenie mikroprzepływowe z płynnej mieszaniny 

zawierającej komórki bakterii generuje kropelki o obję-

tości mikrolitrów, w których znajdują się pojedyncze 

komórki. Następnie urządzenie to transportuje kropelki 

do tzw. końcówki podajnika (ang. writting tip). Drugim 
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etapem jest nanoszenie przez tę końcówkę kropelek 

z komórkami bakterii na czystą płytkę Petriego, którą 

następnie wypełnia się nośnikiem olejowym. Trzecim 

i ostatnim etapem jest inkubacja kropelek zanurzo-

nych w ośrodku olejowym, która pozwala na wzrost 

i namnażanie komórek bakterii. Dużą zaletą metody 

MSP w badaniach nad niehodowlanymi bakteriami 

wodnymi jest zmniejszenie nakładu pracy laborato-

ryjnej, czasu oraz kosztów badań. Dodatkową zaletą 

tej metody jest to, że komórki bakteryjne hodowane 

w kropelkach mogą być łatwo przenoszone na inne 

podłoża i selekcjonowane [22].

W detekcji bakterii niehodowlanych ważnym aspek-

tem jest również zastosowanie odpowiedniego czasu 

ich inkubacji. Dłuższy czas inkubacji sprzyja wzro-

stowi bakterii trudniej hodowlanych, które wymagają 

do wzrostu dłuższego czasu niż pozostałe bakterie [23].

Metody niezależne od hodowli

W detekcji bakterii niehodowlanych pochodzących 

ze środowiska ważną rolę odgrywają również metody 

molekularne. Są to głównie metody genetyczne oparte 

na bezpośredniej identyfikacji bakterii środowiskowych 

lub detekcji ich aktywności biochemicznej/metabo-

licznej w środowisku.

W badaniach ekologicznych, w szczególności 

w analizie czynnościowej mikrobiomu, w danym 

środowisku najwięcej istotnych informacji o ich 

aktywności biologicznej można uzyskać w techni-

kach metaproteomicznych oraz metatranskryto-

micznych. W tym ostatnim przypadku otrzyma się 

dokładniejszy obraz funkcjonalności zbiorowości 

mikrobiologicznej w danym środowisku poprzez 

detekcję ekspresji wybranych specyficznych genów 

strukturalnych i monitorowanie zmian w ich profilach 

w czasie. Sekwencjonowanie metatrakskryptomu jest 

również jedną z przydatnych metod identyfikacji bak-

terii niehodowlanych. Dodatkowo pozwala na wgląd 

w preferowane przez poszczególne mikroorganizmy 

składniki pokarmowe i wymagania odżywcze. Analiza 

metatranskryptomu pozwala również na obserwację 

genów wysoce ekspresjonowanych w poszczególnych 

warunkach in situ, co jednocześnie ujawnia preferencje 

życiowe poszczególnych bakterii. Taka wiedza pozwala 

na zaprojektowanie specjalistycznych podłóż mikro-

biologicznych, które umożliwiałyby wzrost trudnych 

w hodowli bakterii i bakterii uważanych za niehodow-

lane w warunkach ex situ [20].

Częściowa analiza zbiorowości mikrobiologicznej 

w środowisku jest również możliwa w oparciu o ana-

lizę amplifikowanych produktów PCR i ich porównanie 

ze znanymi sekwencjami genów (np. 16S rRNA lub kon-

serwatywnych genów housekeeping w DNA) zdepo-

nowanych w bazie danych, tj.: Genbanku, Ribosomalu 

Database Projectu (RDP) lub Greengenesu. Tego typu 

analizy na ogół przeprowadza się metodami:

• klonowania i sekwencjonowania fragmentów pro-

duktów PCR (bibliotek klonów) jako złotego stan-

dardu w analizach filogenetycznych i różnorodności 

genetycznej mikroorganizmów środowisk;

• genetycznego fingerprintingu w obrazowaniu 

mikrobiomu środowisk w badaniach ekologicznych 

i jego dynamizmu zmian w czasie i przestrzeni czy 

też w analizach porównawczych mikrobiomów 

w różnych środowiskach; 

• mikromacierzy DNA w przeglądzie stanu ekologicz-

nego i filogenetycznego zbiorowości mikrobiolo-

gicznej w danym środowisku. 

Niestety, niezależnie od doboru molekularnych mar-

kerów, mikrochipy DNA nie są użyteczne w identyfika-

cji i wykrywaniu nowych taksonów prokariotycznych 

lub nowych unikatowych szlaków metabolicznych [3]. 

Dokładniejsze metody klonowania i sekwencjonowania 

całkowitego środowiskowego DNA (matagenomiczne) 

pozwalają uzyskać pełniejszą informację o strukturze 

zbiorowości mikrobiologicznej w środowisku, w tym 

możliwość wykrycia potencjalnie nowych taksonów 

prokariotycznych i eukariotycznych czy też nowych 

unikatowych szlaków metabolicznych lub przemian 

biogeochemicznych. Na ogół tego typu analizy uka-

zują poziom różnorodności genetycznej w środowisku 

i dotyczą dominującego komponentu zbiorowości 

mikrobiologicznej (ang. high-abundance). Poznanie 

reklama
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z kolei frakcji rzadko występujących (w bardzo małej 

liczebności) i unikatowych taksonów w zbiorowości 

mikrobiologicznej w danym ekosystemie (ang. low-

-abundance) jest możliwe przy zastosowaniu nowej 

generacji wysokoefektywnych metod sekwencjono-

wania DNA, takich jak pirosekwencjonowanie [3]. 

Kolejną metodą detekcji bakterii niehodowlanych 

jest metoda fluorescencyjnej hybrydyzacji in-situ FISH 

(ang. fluorescence in-situ hybridization). W metodzie tej 

wykorzystuje się sondy oligonukleotydowe typu rRNA 

lub rybosomalne cDNA, które wyznakowane markerami 

fluorescencyjnymi penetrują przez komórkę i w wyniku 

hybrydyzacji wiążą się z rRNA lub DNA w komórce. 

Efektem detekcji przez sondę genetyczną jest emisja 

fluorescencji. W detekcji bakterii niehodowlanych sto-

suje się kombinację metody FISH z metodą DVC (ang. 

direct viable count). Badanie bakterii środowiskowych 

z użyciem tej metody polega na prehodowli bakterii 

na podłożu mikrobiologicznym zawierającym doda-

tek antybiotyku w celu zahamowania wzrostu szybko 

rosnących bakterii, wzrostu stężenia rRNA oraz zmiany 

morfologicznej komórek będących w stanie VBNC. 

Następnie komórki poddawane są hybrydyzacji fluore-

scencyjnej FISH i barwione barwnikiem DAPI umożli-

wiającym ich zliczenie w technikach mikroskopowych 

lub automatycznych w cytometrze przepływowym [24].

Podsumowanie
Woda jest miejscem ogromnej różnorodności mikroor-

ganizmów. Występują w niej zarówno bakterie saprofi-

tyczne, jak i bakterie patogenne, których występowa-

nie związane jest z działalnością człowieka. Jednakże 

warunki laboratoryjne nie pozwalają na dogłębne 

poznanie pełnej mikroflory wody środowiskowej. Jest 

to związane z dużym procentem bakterii środowisko-

wych, które występują w stanie VBNC lub w stanie unie-

możliwiającym ich wzrost w warunkach laboratoryjnych. 

Pomimo tego faktu istnieje coraz więcej metod, które 

pozwalają na detekcję i lub izolację bakterii wcześniej 

określanych jako niehodowlanych ex situ. Na szczególną 

uwagę zasługują techniki detekcji mikroorganizmów 

w próbkach wód naturalnych, takie jak metody ICHIP 

i komór dyfuzyjnych, które umożliwiają przeniesienie 

środowiska do laboratorium jako techniki hodowli in situ. 

Te zaś techniki dostosowane do potrzeb biotechnolo-

gicznych mogą być źródłem nowych wtórnych meta-

bolitów, m.in.: antybiotyków, związków immunomodu-

lacyjnych, pigmentów, czynników QS i specyficznych 

czynników wzrostu. Z drugiej strony zaawansowane 

techniki molekularne, w szczególności genetyczne, 

są częściej stosowane w detekcji mikroorganizmów 

w środowisku wodnym. W przeciwieństwie do metod 

hodowlanych pozwalają one na szybką detekcję bak-

terii, tych znanych i dotąd nieopisanych, pomijając ich 

trudność w hodowaniu, i uzyskanie niemalże całkowitej 

informacji o mikrobiomie środowiska wodnego.  

Piśmiennictwo

1. Pedros-Alio C.: Marine microbial diversity: can it be deter-

mined? „Trend. Microbiol.”, 2006, 14 (6), 257-262.

2. Lewis K. i wsp.: Uncultured microorganisms as a source 

of secondary metabolites. „J. Antibiot.”, 2010, 1-9.

3. Rastogi G., Sani R.K.: Molecular techniques to assess micro-

bial community structure, function, and dynamics in the 

environment. [In:] Microbes and Microbial Technology: 

Agricultural and Environmental Applications. Ahmed I., 

Ahmad F., Pichtel J. (ed), Springer, 2011, 29-57.

4. Stewart E.J.: Growing unculturable bacteria. „J. Bacteriol.”, 

2012, 194 (16), 4151-4159.

5. Abbasian F., Ghafar-Zadeh E., Magierowski S.: Microbiological 

Sensing Technologies: A Review. „Bioeng.”, 2018, 5 (20), 1-33.

6. Epstein S.S.: The phenomenon of microbial uncultivability. 

„Curr. Opnion. Microbiol.”, 2013, 16, 636-642.

7. Jiang C.Y. i wsp.: High throughput single-cell cultivation 

on microfluidic streak plates. „App. Environ. Microbiol.”, 

2016, 82 (7), 2210-2217.

8. Kaminski T.S., Scheler O., Garstecki P.: Droplet microfluidics 

for microbiology: techniques, applications and challenges. 

„Lab. Chip.”, 2016, 16, 2168-2187.

9. Lodhi A.F., Zhang Y., Adil M., Deng Y.: Antibiotic discovery: 

combining isolation chip (ichip) technology and co-culture 

technique. „Appl. Microbiol. Biotech.”, 2018, 1-9.

10. Vartoukian S.R., Palmer R.M., Wade W.G.: Strategies for culture 

of unculturable bacteria. „FEMS Microbiol. Lett.”, 2010, 309, 1-7.

11. Logue J.B., Burgmann H., Robinson C.T.: Progress in the 

ecological genetics and biodiversity of freshwater bacteria. 

„BioSciec.”, 2008, 58 (2), 103-113.

12. Kołwzan B.: Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. 

Wyd. Politech. Wrocł., 2005, 53-55.

13. Paszyńska-Wesołowska I., Bartoszcze M.: Bakterie w stadium 

VBNC – zagrożenie dla zdrowia człowieka. „Med. Wet.”, 2009, 

65 (4), 228-231.

14. Domagała M.: Analiza ilościowa heterotroficznych bakte-

rii i grzybów w torfowisku metodami hodowlanymi. Praca 

magisterska, Uniwersytet Wrocławski, 2018 (promotor: 

dr Guz-Regner K.).

15. Rudy P.: Ocena aktywności mikroorganizmów w obiegu 

azotu w środowisku bagiennym technikami NPL. Praca 

licencjacka, Uniwersytet Wrocławski, 2018 (promotor: 

dr Guz-Regner K.).

16. Hubas C. i wsp.: Tools providing new insight into coastal 

anoxygenic purple bacterial mats: review and perspectives. 

„Res. Microbiol.”, 2011, 162, 858-868.

17. Masse A., Pringault O., de Wit R.: Experimental Study of Inter-

actions between Purple and Green Sulfur Bacteria in Sandy 

Sediments Exposed to Illumination Deprived of Near-Infra-

red Wavelengths. „Appl. Environ. Microbiol.”, 2002, 68 (6), 

2972-2981.

18. Rindi F.: Diversity, distribution and ecology of green algae 

and cyanobacteria in urban habitats. [In:] Algae and Cyano-

bacteria in extreme environments (ed. Seckbach J.). Spring, 

2007, 619-638.

19. Fleming E.J. i wsp.: What’s New Is Old: Resolving the Identity 

of Leptothrix ochracea Using Single Cell Genomics, Pyrose-

quencing and FISH. „PLoS ONE”, 2011, 6 (3), 1-10.

20. Bomar L. i wsp.: Directed Culturing of Microorganisms Using 

Metatranscriptomics. „mBio”, 2011, 2 (2), 1-8.

21. Nichols D. i wsp.: Use of Ichip for high-throughput in situ 

cultivation of uncultivable microbial species. „Appl. Environ. 

Microbiol.”, 2010, 76 (8), 2445-2450.

22. Jiang C.Y. i wsp.: High-Throughput Single-Cell Cultivation 

on Microfluidic Streak Plates. „Appl. Environ. Microbiol.”, 

2016, 82 (7), 2210-2218.

23. Pulschen A.A. i wsp.: Isolation of Uncultured Bacteria from 

Antarctica Using Long Incubation Periods and Low Nutri-

tional Media. „Front. Microbiol.”, 2017, 8, 1-12.

24. Ramírez-Castillo F.Y. i wsp.: Waterborne Pathogens: Detection 

Methods and Challenges. „Pathogens”, 2015, 4, 307-334.

T E C H N I K I  I  B A D A N I A

L A B O R A T O R I U M28


