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ODCZYT III.

Stanowisko bakteryj w świecie roślinnym. - Ich ksztaĘ. - Bakteryje chorobo-
tvłÓrcze u rwierz4t i ludzi. - SposÓb badania bakteryj gtuź|icrych.- Rozpoz-

nanie bakteryj cholery bez mikroskopu. - Bakteryje ropne.

Bakteryje lub działkogrrybki za|iczamy do roślin, mianowicie do grupy skrytolnvia-
towych i do rodziny gtzybÓw

Bardzo blizko bakteryj stoją pleśnie: rÓżni4 się jednak znacznię więksrymi toz.
miarami, otaz sposobem rozmnażania bardziej złozonym, flft u bakteryj, Edzie mamy
dzielenie poprzęczne, lub tworzenie zarodnika wervnąttz laseczki; w tym wzg|ędzie
podobne są do drozdży, tylko mniejsze od nich.

NiektÓre bakteryje są ruchome, obdarzone rzęskami, na wzÓr innych drobnych

Ęjątek.
Bakteryje najlepiej roavijająsię na podścieliskach słabo alkalicznych, pleśnie - stabo

hvaśnych, dro żdże obojętnych.
Zapoznajmy się teraz dokładniej z niektÓrymi rodzajami bakteryj. Zaznaczyć mu.

simy na wstępie, że namta bakteryje niezupełnie odpowiada ws4lstkim formoffi, jakie
pod tą nantą rozumiemy. Za|iczamy tu bowiem formy kuliste i śrubowate, a bakteryja,
czy|i bacterium, oznaczać młykJa laseczkę. Pospolicie formę laseczki, ktÓrej dfugość jest
dwa ruZy większ4 od szerokości nazywamy bakteryją, laseczkę ciefsz4 i dłuższą
lasecznikiem, formę kulistą kokkiem albo mikrokokkiem, śrubowato.skręcon4
spiryll4 lub wibryjonem. Te formy sąnajczęściej spoĘkane, chociuż oprÓcz nich istnieje
jeszcze wielka rÓznorodność form, ktÓre juz to sprowadzamy do tylko co wymienionych
ogÓlniejszych ksztattÓw, juz to nadajemy im nazrxły odpowiednie, jakoto: Cladothrk,
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Crenothrix, Leptothrix, Begiatoa i inne. Pod tymi ostatnimi nazwami rozumiemy zwykłe
formy przedstawiające się w postaci mniej lub vdęcej rozgałęzionych nitek.

Wszystkie te nazwy jednak są tak mało rozpowszechnione, że, nie chcąc wprowadzać
zamętu, posfugiwać się i nadal będziemy nazwą ,,bakteryje'', gdy będzie chodziło
o wykazanie, że nówić o drobnych ustrojach zamierzamy.

B a k t e r y j e k a r b u n k u ł o w e . Rozpoczniemy tedy kolejny przeg|ąd bakteryj
od kilkakrotnie już,ptzez nas wspominanych bakteryj karbunkułowych.

Ze są one przyczyną choroby karbunkułem mtane1 i, że koniecznem jest prze-
niknięcie takiej bakteryi lub jej zarodnika do ustroju mńerzęcia, ażeĘ ono na kar-
bunkuł zachorować mogło, wiemy jllil z odczytów poprzednich. W następnym odczycie
dowiemy się' jakim właśnie sposobem dostają się one do ustroju i jak na ten uśtrój
oddziĄwają - tutaj zaś obejrzymy je tylko dokładnie pod mikroskopem i w hodowlach.

Wzięte wprost ze krwi chorego zwierzęaa przestawiają się one, przy powiększeniu
760 razy, w postaci dość grubych, pojedyńczych laseczek, dfugości wynoszącej mniej
więĘ cztery razy wziętą grubość. Wzięte zaś z czystej hodowli w bulijonie lub zelatynie,
posiadają formę niteczek lub łańcuszków, złożLonych z takięh-że laseczek; cżęsto
jednakze przedzial między jedną bakreryją a drugą jest niewidoczny , taĘ że bakteryje
przedstawiają się w postaci długich, poplątanych nitek.

Na żelatynie rosną' wypuszczając we wszystkie strony białe korzonki około miejsca
wkłucia drutu w że|atynę, Ze|atynę ronzedzają cokolwiek, lecz nadzy,tyczaj wóho
i tylko powierzchownie.

Tworzą zarodniki, odznaczające się nieałrykłą trwałością, to jest wytrzymałością na
wpływy zewnętrzne, nawet ciepłota 100. nie wszystkie zabija.

Bakteryje karbunkułowe, hodowane przy ciepłocie 42o na agar-agar lub w bulijonie,
(żelatyna jest nie odpowiednią, gdyż, rozpuszcza się już pq, 30.) w przyrządzie termo-
statem zwanym, tracą własnośa zabójcze, osłabiają się macanie, naĘwają natomiast
własności ochronne: zaszczepione zytierzęctu chronią go w przyszłości od karbunkułu'
Tę własność bakteryj karbunkułowych odĘł PASTEUR i zastosował ją w praktyce -
o tem wszakże obszerniej będzie mowa późruej. Na tem miejscu choó w paru słowach
określić musimy prrynąd śnieżo ptzez nas wspomniany, to jest termostat.

Jest to rodzaj blaszanego piecyka o podwójnych ścianach, Pruesfizęfimiędzy któremi
wypełnioną jest wodą. Zewnętrznte ściany piecyka obłożone są wojłokiem. Pod spodem
ustawicznie pali się gaz i ogrzewa wodę, ta zaś ogrzewa wnętrze piecyka. ż uoto
umieszczony jest rtęciowy regulator, ponta|ający utrzymać jednakową i żądaną ciepło-
tę' opisaliśmy ten przytząd tutaj dlatego, że spotkać się z nim ptĄdzie jeszcze przy
innych bakteryjach.

Oprócz karbunkułu znamy jeszcze kilka rodzajów chorób bakteryjalnego pocho.
dzenia dotykających anyienęta. Taką jest nosacizna, cholera kur, róża świń, posócznica
myszy i królika i kilka innych.

Bakteryje nosacizny. przedstawiają się w postaci cienkich laseczek ze śpi.
czasto zaokrąglonymi końcami. Najlepiej rosną na ośrodku chlebowym', kaszy karto.
flowej lub surowicy krwi i to Przy temperatutze 37o. otn,ymać,je można przenosząc
cz.ąs:eczkę tow ze mńerzęcia chorego na jeden ze wspomnianych ośrodkbw i wsta-
wiając do temostatu z cieptotą 37. Roavijają się powdi: zaledwie po upĘwie 1 - 2
tygodni; la surovdcy rosną w postaci szaro-białych, na chlębie o*łny"t', rdzawych

1.L4



plam. Czasami przenieść się mogą i na ustrÓj człowieka, powodujqc u niego ropnie w
rozmaiĘch miejscach.

B akt eryj e chol ery ku r mają formę owalnych kokkÓw, nĄuQściej w dwojki
ułozonych. NiektÓrzy chcą w tem widzieć kształt laseczki, mającej własność niebarwie.
nia się w środku, dlatego tez Ęlko kofice s4 wido czne. odpowiednio przygotowane
sfużyć mog4 rÓwniez za szczepionkę, ochraniając4 k.'ry od zarary.

Bakteryje tÓży świfi pod mikroskopem przedstawiają się w kształcie
nadanyczaj cienkich laseczek, tączących się często w niteczki. Na zelaĘnie rosn4 w
postaci obłoku, otaczającego miejsce wktucia igły. Tak samo jak i poprzednie sfuzą do
szczepieó ochronnych.

Nadanryczaj  do ostatn ich zb| iżone są baktery je posoczn icy myszy.Tak
wygląd hodowli, jak i ksztatt mikroskopo}ly chyba tylko nadzwyczaj wprawne oko
odrÓznić potrafi. Zna|eźć je mozna w gnrjqcych wodach kanałowych. Zaszczepione
myszy juz na drugi dzie wyvofują objawy osłabienia; powieki skleja ropa. i mtieruę po
kilku dniach umiera.

Podobne objawy, jak tylko co opis ane ptzez nas bakteryje - u krÓlikÓw' powodują
inne, pod nazul4 b a k t e r yj p o s o c zn i cy krÓlika znane. Z mikroskopowego wy.
glądu podobne one są do bakteryj cholery kur.

Przechodzimy teraz do bakteryj, powodujących sprawy chorobowe u ludzi.
Na pierwsąym miejscu postawić musimy b akteryj e gru ź|icZe, czy|i bakteryje

suchot, odkryte i zbadane ptzęz KoCH,a. Znajduj4 się one w plwocinie ptzez suchot.
nikÓw wydzielanej, a pocho dzą z gruzełkÓw pokrywających dotknięte chorobą pfuca.
Sam taki gruzełek, wzięty pod mikroskop, przedstawia czyst4 hodowlę bakteryj gru.
ź|iczych, a szczepiony na Surowicę lub agabagat, ptrygotowany z dodatkiem 6% g|ice-
ryny' po 1 _ 2 tygodniach tworzy na nim grudki, lub grube fuseczki po wierzchu rosnqce.
Hodować je trzęba w termostacie przy 37", to jest w temperaturze rÓwnej ciepłocie
ludzkiego ciała. Zaszczepione nłierzęciu, np. śwince morskiej, do otrzewnej, powodują
u niej śmierć przy objawach wyniszczenia po uptyrrie 2 - 3 tygodni, ptayczem jama
otrzewnej pokrytą jest wewn4trz gruzetkami.

obecność ich w plwocinie jest niezawodnym znakiem, że chory jest suchotami
dotknięĘ, wykazać je zaś w plwocinie bardzo łatwo, dzięki szczegÓlnej własności
barwienia, jaką bakteryje są obdarzone. Już prry banvieniu skrawkÓw widzieliśmy, że
bakteryje batwią się mocnej, fiż tkanka sama' kiedy bowięm pod działaniem hvasu
octowego tkanka odbanviła się zupetnie i przy ponownym barwieniu prrybrała kolor
drugiego banrnika, bakteryje zachowaĘ banvę pienvotną - lovas więc widocznie nie
podziałał' na nie.

Tę własność silnego zabawtiania się i zachowyrvania bar.wnika posiadują bakteryje
gruź|icze w najwyzszym stopniu. Mozna na nie działać batdzo enetgicznymi odczynni-
kami, jak np. hvas azotny rczcieftczony, i to w przeciągu nawet 5.ciu minut, pomimo
to zabanvienie zupełni e zniszczonem nie zostanie.

Dlatego tez, chc4c daną plwocin ę zana|izawać, to jest przekonać się, cTy zawiera
ona bakteryj e gruźlicze, za pomoc4 cienkich ptaskich igieł uybieramy z kilku miejsc po
cz4steczce i umieszczamy na szkiełku. Rozpostartszy ją na szkiełku i wysuszywszy
następnie, zanvtzamy preparat do roztworu fuksyny, to jest czerwonego barwinka,
zalka|izowanego za pomoc4 wody anilinowej (5 kropel aniliny na pd Łyżki wody -
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przefiltrować) i pozostawiamy na kilkanaście godzin. Chcąc dokonać ana|izy prędzej,

należy barwnik wraz z preparatem z!e|<ka zagotować, wówczas można do dalszego

badania przystąpić po upty*ie pół godziny. Następnie kładziemy preparat do roz.

cieńczonego hłisu azotnego lub solnego na 1'l2 do 1 minuty, podczas czego cĄ on

się odbańa za wyjątkień bakteryj gruź|iczych' opfukujemy następnie w alkoholu,

pot". * wodzie i-L*aa"iemy nakoniec do barwnika niebieskiego, zwanego metylen-

Lbu. Po opłukaniu pono*nó- wodą, kładziemy preparat na drugie szkiełko i przy-

stępujemy óo rozpatrywania. Jeżeli plwocina zavieta bakteryje, zobacrymy na niebies.

kim polu-czerwo',e, ci"nkie, nieco zgięte laseczki, ptzyczem, jeślibędziemy rozpatrywać

przy silnem powiększeniu, spostrzeżemy, żekużda laseczka złożonąjest z drobnych

poj"oń.'y.t' członeczków. iaseczki te są to bakteryje gruź|icze. Czasami pomiędzy

.ńnó."m-i zalwatĘć można owalne, słabiej zabanrione ciatka - są to zarodniki

bakteryj.
Podobne cokolwiek do gruŹliczych są bakteryje tyfusu;przedstawiają się

również w postaci cienkich puł"","i, dłuższych wszakźe od gruźliczych i łączących się

często w oitki, .,"go znowr.l' u gruź|iczych zauwaĘć nie można. Rosną równie dobrze

na żelat1mie, jak i na ug*-ug*, przy Zvły1*ej temperaturze, najńarakterystyczniej

wszalcże na kartoflu.
W kształcie podwójnych kokków, inaczej diplokokków, znajdujemy w pfucach bakte.

ryjepodczas zZpa|inia płuc.CzęstootoczoneĘwająsłabiejzabarwionąotoczką,
tak, że siedzą, jak gdyby w woreczku'

Wręszcie do przecinków lub półlrsiężyców podobne są bakteryje cholery'

odkryte również przez KOCH'a. Zna|ezione zostĄ w wypróżnieniach cĘĘvcznrcit

i w źawartości kiizkowej, nigdzie indziej, to jest w żadnym organie r:rra|eźć ich nie

można. Zaszczepione nażelatynie rosną dość szybko, rozrzedzając cokolwiek tako]ilą.

Zarodników nie tworzą, dlatego też są bardzo nietrwałe. Słabe ogrzewanie lub proste

wysuszenie, zresztą pobdanie działaniu jakiegobądź, słabego nawet Iołazu, zabija je

natychmiast' Zato odznaczają się niepospolitą mnożnością. Skoro ruztrafią na grunt

odpowiedni, w krótkim przectąsa czaśu powstają z nich miliony. Tem się tłomaczy tak

srybti rozwój epidemii. DośÓlest lekkiego zablrzenia w trawieniu, aĘ bakteryje'

pr"er,ikną*s"y ob kanatu pokarmowego np. z wodą do picia, sporrodowĄ chorobę.

Bakteryje cholery, jedyne z pośród wszystkich innych, posiadają.odczyn chemiczny,

niedawnoirz"' nui óot'yty. JEżeli do próbówki, zawierającej bulion z rozwiniętymi

w nim bakteryjami cholery, dolejemy okolto 5vo hrasu solnego, wówczas bulion przy-

biera rózowy-tiioletowy kólor. Ta własność bakteryj cholery posfuzyć możę do celów

diagnostyczńycń: jeżeli do próbówki z bulijonem zaszczepimy cokolwiek vypróżnień

"t,o-,"eo, 
któiego chorobę źa^aue zamierzamy, to juz po 5 - 10 godzinach,. dolejemy

kwasu-solnego i ;"sti * próbówce bakteryje choleryczne się rozwinęły, reakcyja wspom.

niana nastąlić musi. Ń wypróżnieniach cholerycznych bakteryje znajduj1 się zwykle

prawie w czystych hodowhóh, tak, że jeśli poddane badaniu wypróżnienia, bakteryje

.l,ot"ry ,u*i",iią, rozwiną się one w bulionie w obfitości. Inaczej by się rzecz miała,

gdyby wypróżniinia zanieczyszeoneĘĘ innyrri bakteryjami, co.jednak przy cholerze

*jś.u ńi"e ni" możrc, gĘż wówczas bakteryje cholery rozwijać by się nie mogły'

będąc od inny.ch gnilnych niezrównanie słabsze'
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Reakcja chemiczna bakteryj cholery jest z tego względu ważn4, że umozliwia
rozpoznanie choroby szybko, bo juz po kilku godzinach. Samo mikroskopowe badanie
wyprilżnieri wiele wartem nie jest, gdyż istnieje duzo bakteryj do cholery podobnych,
np. bakteryje zna|ezione ptzęz FINKLER'a przy cholerze swojskiej lub też w Serze
przez DENECKE'go, i kilka innych, czekać zaś na wyrośnięcie bakteryj na żelatynie
nie jest wygodnoffi, gdyż charakterysĘczny lvygląd ptzybierają po 4.ch dniach dopiero.

NiektÓre choroby skÓrne jak np. r6ża, trąd, parcĘ, S4 tÓwnież bakteryjalnego
pochodzenia.

Bakteryje rÓży pod mikroskopem przedstawiaj4 się w postaci drobniutkich
kokkÓw, najczęściej w łaócuszki ułozonych, tak, że tworzą rodzaj pacioreczkÓw;
bakteryje trądu s4 bardzo do gruź|icrych podobne, wyhodowanemi jednak
jeszcze nie zostaty, p a r c h y wreszcie powoduje rodzaj pleśniowca, znanego pod
naz\ł,tą favus.

Wykryto jeszcze obecność bakteryj way kilku innych chorobach, własności ich jednak
dokładnie zbadane nie s4, a to z powodu, ze wyhodować ich nie było mozna. Do takich
na|eżą spirylle zna|ezione przez OBERMEIERA w gorączce, powrotnej, bakteryje
LUSTGARTENA w przymiocie, i inne t.p.

Ropienie ran i wszelkich skaleczeri powodorvanem byrna rÓwniez ptzez bakteryje
nł,łane pod naznlłą Staphylococclłs, tj. po polsku gronkowcÓw, przedstawiają się bowiem
w postaci kokkÓw dość duzych ułozonych w gronka. Tenze sam gronkowiec jest
przyczyną wrzodÓw, znanych pod naztrłq anthrąx,a jednakże z właściwym anthrax'enl,
tj. karbunkułem nic wspÓlnego nie mających.


