
BAKTERIE – CECHY, PODZIAŁ, ZNACZENIE I ZASTOSOWANIE.  

MIKROSKOPIA I PREPARATYKA MIKROSKOPOWA 

 

 

 

Mikrobiologia jest nauką o najmniejszych organizmach żywych 

(mikroorganizmach  drobnoustrojach) zasiedlających ziemską biosferę. Wyraz ten 

pochodzi z języka greckiego, od trzech słów:  mikros – mały, bios – życie, logos – 

wiedza. Wśród mikroorganizmów bakterie stanowią najliczniejszą (choć nie jedyną) i 

najbardziej zróżnicowaną pod względem budowy i właściwości grupę. Ze względu na 

bardzo niewielkie rozmiary, od 1 do 10 µm, bakterii długo nie można było zobaczyć, 

mimo że ich istnienia domyślano się już od dłuższego czasu. Dopiero wynalezienie 

mikroskopu świetlnego, wyposażonego w soczewki o dużym powiększeniu, pozwoliło 

je zobaczyć i bliżej poznać.  

Typowa komórka bakteryjna ma zwykle ok. 1 μm średnicy i 5 μm długości. 

Występują również bakterie o mniejszych rozmiarach – wiele ziarniaków ma średnicę 

0,5 μm. Największym znanym obecnie gatunkiem bakterii jest Thiomargarita 

namibiensis – gatunek bakterii siarkowej wyizolowany z osadu dennego u wybrzeży 

Namibii w 1997 roku i opisany dwa lata później jako największa znana bakteria. Nazwa 

Thiomargarita oznacza „siarkową perłę”, ze względu na charakterystyczny obraz 

widziany pod mikroskopem przypominający sznur pereł. Pojedyncza komórka ma 

zwykle od 0,1 do 0,3 mm średnicy, ale może osiągać nawet ok. 0,75 mm, a więc ok. 

1,5 mm długości.  

Bakterie mają bardzo prostą budowę, łatwo przystosowują się do zmiennych 

warunków środowiska, a w sprzyjających warunkach mogą się bardzo szybko 

rozmnażać. Spotyka się je w ogromnych ilościach w każdym środowisku na Ziemi, a 

wiele z nich żyje wewnątrz lub na większych istotach żywych. Zwykle bakterie kojarzą 

się z chorobami i obawiamy się kontaktu z nimi, jednak w rzeczywistości większość z 

nich jest dla nas przyjazna. Człowiek nauczył się nawet wykorzystywać właściwości 

bakterii do zaspokojenia własnych potrzeb i stąd ich znacząca rola w technologii 

żywności. Bakterie stosuje się m.in. do produkcji serów, jogurtów, kiszonych ogórków, 

etanolu itp. 

Bakterie są komórkami prokariotycznymi (prejądrowymi). Oznacza to, że nie 

posiadają jądra komórkowego, a jego odpowiednikiem jest nukleoid (genofor) – 

nośnik informacji genetycznej w postaci DNA. Poza nim w komórce bakteryjnej 

znajdują się: otoczka, ściana komórkowa, błona cytoplazmatyczna, wić (rzęski), 

fimbrie (pile), cytoplazma, mezosomy, rybosomy, plazmidy oraz nukleoid (genofor). 

Budowa komórki bakteryjnej: 

 otoczka – śluzowata otoczka, zbudowana z wielocukrów lub z białek; chroni przed 

wyschnięciem, a u pasożytów, uniemożliwia związanie białek powierzchniowych 

bakterii przez receptory komórek żernych, 



 ściana komórkowa – martwy składnik komórki, otoczka o funkcji ochronnej i 

szkieletowej, jej głównym składnikiem jest mureina, 

 błona komórkowa (cytoplazmatyczna) – półprzepuszczalna błona 

biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego, jest 

położona pomiędzy ścianą komórkową a cytoplazmą; zbudowana jest z białka i 

fosfolipidów; błona pełni funkcję transportową przepuszczając substancje 

odżywcze do wnętrza komórki i wydalając zbędne metabolity; transport ten może 

się odbywać na drodze pasywnej, zgodnie z gradientem stężeń lub aktywnej 

wbrew gradientowi stężeń z wykorzystaniem energii oraz enzymów – permeaz, 

 wić – organellum ruchu wyrastające z powierzchni komórki, u bakterii mogą 

występować także rzęski; rzęski to zewnątrzkomórkowe struktury 

odpowiadające za ruch bakterii; najczęściej spotykane są wśród bakterii spiralnych 

i cylindrycznych; zbudowane są z białka kurczliwego – flagelliny i zakotwiczone są 

w cytoplazmie, błonie i ścianie komórkowej za pomocą haczyka i ciałka 

podstawowego (bazalnego); liczba i rozmieszczenie rzęsek ma znaczenie 

taksonomiczne, 

 fimbrie (pile) – to zewnątrzkomórkowe wypustki cytoplazmatyczne, krótsze niż 

rzęski, zbudowane głównie z niekurczliwego białka; wyróżnia się dwa typy fimbrii 

– pospolite, umożliwiające adhezję komórki i płciowe (pilusy) biorące udział w 

procesie koniugacji; występują głównie u bakterii Gram-ujemnych, 

 cytoplazma - substancja koloidalna wypełniająca wnętrze komórki; 

wypełnienie komórki, w którym zawieszone są organelle wewnątrzkomórkowe; 

składa się w 80% z wody i substancji organicznych; stanowi środowisko reakcji 

enzymatycznych, 

 mezosomy - uwypuklenia błony cytoplazmatycznej, które stanowią miejsce 

zakotwiczenia nukleoidu, biorą udział w syntezie ściany komórkowej i zawierają 

enzymy oddechowe – cytochromy, 

 rybosomy – organelle zawieszone w cytoplazmie, biorące udział w syntezie 

białek; zbudowane są głównie z RNA; w cytoplazmie mogą tworzyć skupiska 

zwane polisomami, 

 plazmid – cząsteczka DNA występująca poza nukleoidem, zdolna do 

autonomicznej (niezależnej) replikacji, 

 nukleoid (genofor) – obszar cytoplazmy, w którym znajduje się kolista nić 

kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA); bakteryjny odpowiednik jądra 

komórkowego; tu znajduje się informacja genetyczna odnośnie podstawowych 

funkcji życiowych komórki bakterii; nukleoid jest zakotwiczony w błonie 

cytoplazmatycznej, jej uwypukleniu - mezosomie lub w ścianie komórkowej. 

 

Komórki bakteryjne i ich kolonie mogą przyjmować różne kształty: 

 Ziarniaki (Coccus) – kuliste. 

 Pałeczki (Bacterium) – wydłużone. 



 Laseczki (Bacillus) – wydłużone z przetrwalnikami. 

 Promieniowce (Actinomycetales)  – nitkowato rozgałęzione. 

 Przecinkowce (Vibrio) – przypominające przecinki. 

 Maczugowce (Corynebacteriaceae) – przypominające maczugi. 

 Wrzecionowce – o kształcie wrzeciona. 

 Śrubowce (Spirillum) – kształt falisty. 

 Krętki (Spirochaetes) – kształt przypominający korkociąg. 

 Nitkowce – komórki bardzo wydłużone. 

 

W przypadku ziarniaków wyróżnić można: 

 Dwoinki – para komórek. 

 Czworaczki ( tetrady) – cztery komórki. 

 Pakietowce – regularne prostopadłościany. 

 Paciorkowce – sznur wielu komórek. 

 Gronkowce – zbiór komórek o kształcie grona. 

 

Ze względu na wytrzymałość temperaturową bakterie można podzielić 

następująco:  

 psychrofile – temperatura optymalna 15 °C (zakres: 0-30 °C) 

 mezofile – optimum 30-38 °C (zakres: 10-45 °C) 

   termofile – 40-75 °C. 

 

Bakterie mogą oddychać zarówno tlenowo, jak i beztlenowo. Bakterie tlenowe 

uzyskują energię w wyniku spalania substancji organicznych z udziałem tlenu. Można 

je podzielić na tlenowce bezwzględne, którym tlen jest niezbędny do życia i giną przy 

jego braku i tlenowce względne, które żyją w środowisku tlenowym, jednak gdy tlenu 

zabraknie zdolne są do oddychania beztlenowego. Bakterie beztlenowe uzyskują 

energię w procesie fermentacji (mlekowej, masłowej, metanowej itd.), rozkładając 

substancje organiczne bez udziału tlenu. Je także można podzielić na bezwzględne 

beztlenowce, dla których tlen jest toksyczny oraz względne beztlenowce, które żyją w 

środowisku beztlenowym, lecz tlen nie jest dla nich toksyczny i gdy dostanie się do ich 

środowiska potrafią wykorzystać go do oddychania. 

Niektóre bakterie są autotroficzne (samożywne), co oznacza, że potrafią same dla 

siebie produkować pożywienie, przekształcając proste związki nieorganiczne w 

organiczne, wykorzystując światło słoneczne lub związki chemiczne. Wśród bakterii 

autotroficznych wyróżniamy: 

 Fotoautotrofy, które wykorzystując energię słoneczną syntezują związki 

organiczne, 

 Chemoautotrofy uzyskujące energię poprzez utlenianie związków 

nieorganicznych (najczęściej są to związki siarki, żelaza, azotu, wodór 

cząsteczkowy).  



Inne bakterie są heterotroficzne (cudzożywne), co z kolei oznacza, że przeżywają 

tylko dzięki odżywianiu się gotowymi substancjami organicznymi, które pobierają ze 

środowiska. Są to najczęściej saprofity rozkładające szczątki innych organizmów lub 

pasożyty wywołujące różne choroby. Mogą także żyć w symbiozie z innymi 

organizmami i od nich pobierać pokarm. 

Bakterie rozmnażają się poprzez podział komórki, w wyniku którego powstaje 

kolejna komórka bakteryjna. Jest ona genetycznie identyczna z komórką macierzystą. 

Częstotliwość podziałów jest różna. Zależy od gatunku bakterii oraz od warunków 

panujących w środowisku. Może trwać od 5 min do nawet 360h. Bakterie rozmnażają 

się bezpłciowo, jednak może zachodzić wymiana materiału genetycznego pomiędzy 

komórkami tego samego gatunku. Proces ten zwany jest koniugacją.  

Większość bakterii nie może samodzielnie poruszać się zbyt daleko, dlatego 

bakterie heterotroficzne znajdują sobie żywiciela, aby na nim lub w nim żyć. Czasami 

to współżycie układa się całkiem dobrze i jest korzystne zarówno dla bakterii, jak i jej 

gospodarza. Taki układ nazywamy symbiozą. Bakterie żyjące, np. w żołądkach krów 

pomagają im w trawieniu trawy. Bakterie Escherichia coli (E. coli) żyją w naszych 

jelitach nie wyrządzając nam żadnej szkody. Taki układ nazywamy komensalizmem. 

Czasem bakterie są pasożytami, które żyjąc w organizmie swego żywiciela mogą 

przynosić mu dużo szkody uwalniając trujące związki chemiczne, zwane toksynami. 

Bakterie wywołujące choroby nazywamy patogenami. Ponadto bakterie, które w 

jednym miejscu są komensalami, w innym będą patogenami np. bakterie E. coli 

przedostając się z jelit do układu moczowego wywołują objawy chorobowe. 

Mikroskop (gr. mikros – mały; skopeo – patrzę, obserwuję) jest przyrządem 

optycznym pozwalającym na obserwację obiektów o niewielkich rozmiarach, 

najczęściej niewidocznych gołym okiem. Aby zobaczyć mikroorganizmy należy z 

badanego materiału biologicznego wykonać preparaty mikroskopowe, które następnie 

ogląda się pod mikroskopem przy odpowiednio dobranym powiększeniu. 

Preparat mikroskopowy jest to szkiełko podstawowe (przedmiotowe) z 

umieszczonym na jego powierzchni materiałem biologicznym. Warunkiem uzyskania 

preparatu dobrej jakości jest oczyszczenie i odtłuszczenie szkiełka podstawowego. 

Zanieczyszczenia fizyczne usuwa się z powierzchni szkiełka przez potarcie suchą 

bawełnianą szmatką. Szkiełka odtłuszczamy poprzez 2-3-krotne opalenie nad 

płomieniem palnika. Preparaty można mikroskopować bezpośrednio po wykonaniu lub 

poddać je barwieniu.  

Barwienie jest to proces fizyko-chemiczny polegający na wniknięciu barwnika do 

wnętrza komórki mikroorganizmu i utworzeniu barwnego kompleksu z cytoplazmą lub 

wewnątrz-komórkowymi strukturami komórki. Barwienie ma na celu ułatwienie 

obserwacji cech morfologicznych i diagnostycznych komórek mikroorganizmów np. 

kształtu, wielkości, ułożenia komórek, zdolności ruchu, występowania i rozmieszczenia 

wici i rzęsek, obecności otoczek, a także sposobu rozmnażania oraz tworzenia i 

rozmieszczenia form przetrwalnych w komórce.  



O barwieniu preparatów utrwalonych mówimy w sytuacji, gdy barwieniu poddaje 

się utrwalone (martwe) komórki drobnoustrojów. Utrwalanie polega na termicznym lub 

chemicznym zabiciu mikroorganizmów i przytwierdzeniu ich do powierzchni szkiełka 

podstawowego. Celem utrwalania jest ułatwienie stosowanym barwnikom penetracji 

przez ścianę komórkową i ich wniknięcie do wnętrza komórki oraz odsłonięcie w 

ścianach komórkowych mikroorganizmów związków, z którymi wiążą się barwniki.  

Chemiczna metoda utrwalania polega na naniesieniu na wysuszony rozmaz 

mikroorganizmów odpowiedniego odczynnika (np. formaliny, alkoholu, eteru). Po kilku 

minutach preparat wysycha i jest przygotowany do barwienia. Termiczna metoda 

utrwalania polega na 2-3-krotnym przeciągnięciu szkiełka podstawowego z 

wysuszonym rozmazem mikroorganizmów w płomieniu palnika. 

Ze względu na złożoność technik barwienia preparatów dzieli się je na proste i złożone. 

Barwienie proste, czyli monochromatyczne (jednobarwne) polega na 

zastosowaniu jednego barwnika do wizualizacji komórek mikroorganizmów (barwienie 

pozytywne) lub zabarwienia tła preparatu (barwienie negatywne). 

Barwienie złożone, czyli polichromatyczne (wielobarwne) polega na 

zastosowaniu dwóch lub więcej barwników w ściśle określonej kolejności. 

Barwienie proste pozytywne – polega na zabarwieniu komórek 

mikroorganizmów w formie utrwalonej z zastosowaniem jednego barwnika. Tło 

preparatu po barwieniu pozostaje bezbarwne. W tym barwieniu zastosowanie znalazły 

głównie zasadowe barwniki anilinowe (błękit metylenowy, zieleń malachitowa, zieleń 

brylantowa, fuksyna zasadowa, czerwień obojętna, fiolet krystaliczny, goryczkowy i 

metylowy). Zasadowe barwniki wykazują silne powinowactwo do kwaśnej cytoplazmy 

wewnątrzkomórkowej mikroorganizmów tworząc z nią trwałe, barwne kompleksy. 

Barwienie proste negatywne – polega na zabarwieniu tła nieutrwalonego 

preparatu z zastosowaniem jednego barwnika i powstaniu kontrastu pomiędzy 

wybarwionym tłem i bezbarwną komórką. Do barwienia negatywnego zastosowanie 

znalazły kwaśne lub gruboziarniste barwniki (fuksyna kwaśna, eozyna, erytrozyna, 

czerwień Kongo, nigrozyna, Kolargol, tusz chiński). Należy pamiętać, że preparat 

barwiony metodą negatywną nie jest utrwalany tylko suszony w powietrzu 

atmosferycznym.  

Barwienie złożone pozytywne – polega na zastosowaniu minimum dwóch 

barwników w celu zabarwienia komórek na różne kolory (barwienie Grama) lub 

zabarwienia struktur wewnątrzkomórkowych np. przetrwalników i całych komórek 

(barwienie Wirtza/Schaeffer-Fultona). 

Barwienie metodą Grama – jest barwieniem różnicującym, które pozwala 

wyodrębnić dwie zasadniczo odmienne grupy bakterii charakteryzujące się inną 

budową strukturalną ściany komórkowej. Wyróżniamy bakterie Gram-ujemne i Gram-

dodatnie. W wyniku barwienia metodą Grama bakterie Gram-ujemne barwią się na 

kolor różowy, a bakterie Gram-dodatnie na kolor fioletowy. Jednak, żeby dokładnie 

zrozumieć mechanizm barwienia należy w pierwszej kolejności zapoznać się z budową 

ściany komórkowej tych grup bakterii. Ściana komórkowa bakterii jest elastyczną 



strukturą nadającą komórce określony kształt. Stanowi barierę ochronną przed 

czynnikami zewnętrznymi, jest przepuszczalna dla substancji niskocząsteczkowych i 

soli mineralnych. Szkielet ściany komórkowej bakterii składa się z polimeru – 

peptydoglikanu, zwanego mureiną. Peptydoglikan składa się z łańcuchów 

polisacharydowych, usieciowanych przez mostki peptydowe. Każdy łańcuch 

polisacharydowy zbudowany jest z N-acetyloglukozaminy i kwasu N-

acetylomureinowego połączonych wiązaniem β-1,4-glikozydowym. Białka 

umieszczone w zewnętrznej warstwie ściany komórkowej różnią się w zależności od 

rodzaju i szczepu bakterii.  

Ściana komórkowa bakterii Gram-dodatnich jest zbudowana z 40 warstw 

mureiny. Chemicznie około 30-70% suchej masy ściany stanowi peptydoglikan. W 

strukturze peptydoglikanu występują kwasy tejchojowe i lipotejchojowe, które wystając 

nad powierzchnię warstwy mureiny tworzą cienką powłokę polisacharydową. Ścianę 

komórkową bakterii Gram-dodatnich można usunąć za pomocą enzymu – lizozymu, 

naturalnie występującego w łzach i błonach śluzowych jamy nosowej. Komórkę Gram-

dodatnią po usunięciu ściany komórkowej nazywamy protoplastem.  

Ściana komórkowa bakterii Gram-ujemnych składa się zaledwie z 2-3 warstw 

mureiny, co stanowi około 10-20%. Otoczona jest zewnętrzną błoną złożoną z 

lipopolisacharydów, fosfolipidów, lipoproteidów i białek. Fosfolipidy występują głównie 

w wewnętrznej warstwie zewnętrznej błony, a lipoproteidy łączą zewnętrzną błonę z 

peptydoglikanem. Warstwa lipopolisacharydowa zawiera duże ilości jonów wapnia, co 

czyni ją odporną na działanie lizozymu. Komórki bakterii Gram-ujemnych o usuniętej 

ścianie komórkowej nazywamy sferoplastami.  

Zasada barwienia metodą Grama: 

1)  Fiolet krystaliczny jest zasadowym, słabo rozpuszczalnym barwnikiem, który w 

roztworze tworzy kationy. Łatwo penetruje przez ścianę komórkową i błonę 

cytoplazmatyczną bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich wnikając do wnętrza 

komórki. Na tym etapie wszystkie komórki wybarwione są na fioletowo.  

2)   Następnie na preparat nanosi się płyn Lugola, który stanowi roztwór jodu w jodku 

potasu. Jony jodu łatwo przenikają do wnętrza komórki, podobnie jak cząsteczki 

fioletu krystalicznego. Kationy barwnika reagują z jonami jodu tworząc 

wielkocząsteczkowe, nierozpuszczalne w wodzie kompleksy. Wszystkie komórki 

nadal zabarwione są na kolor fioletowy.  

3)  Trzeci etap polega na naniesieniu odbarwiacza (roztworu alkoholu lub mieszaniny 

acetonu z alkoholem). Odbarwiacz wnika w warstwy mureiny bakterii powodując 

dehydratację. W wyniku usunięcia wody następuje zagęszczenie sieci mureiny, a 

tym samym zmniejszenie pustych przestrzeni w wielowarstwowych ścianach 

komórkowych. Ponadto w wyniku działania odbarwiacza u bakterii Gram-ujemnych 

zniszczeniu ulega zewnętrzna błona lipopolisacharydowa eksponując cienką 

warstwę mureiny. Kompleks barwnika z jodem zostaje uwięziony pod zwartą i 

grubą warstwą mureiny w komórkach bakterii Gram-dodatnich, natomiast z 

komórek bakterii Gram-ujemnych jest on łatwo wymywany odbarwiaczem. Na tym 



etapie następuje właściwe zróżnicowanie komórek. Komórki Gram-dodatnie z 

uwięzionym kompleksem barwnika nadal mają zabarwienie fioletowe, podczas gdy 

komórki Gram-ujemne stają się bezbarwne po wypłukaniu kompleksu.  

4)  Ostatnim etapem jest dodatek barwnika kontrastowego – safraniny. Barwnik ten, 

podobnie jak fiolet krystaliczny, wykazuje charakter zasadowy, słabo rozpuszcza 

się w wodzie, a w roztworze tworzy kationy, które łatwo penetrują poprzez warstwę 

mureiny i łączą się z ujemnie naładowanymi cząsteczkami takimi jak kwasy 

tejchojowe, peptydy czy główki fosfolipidów. Ponieważ kolor safraniny jest mniej 

intensywny niż fioletu krystalicznego komórki Gram-dodatnie pozostają fioletowe. 

Bezbarwne komórki Gram-ujemne zabarwione safraniną przyjmują kolor różowy.  

Zdarza się, że komórki Gram-dodatnie barwią się metodą Grama jak komórki 

Gram-ujemne. Zjawisko to nazywamy Gram-zmiennością. Dotyczy ono głównie 

bakterii z rodzajów Bacillus, Clostridium, Corynebacterium i Propionibacterium. Gram-

zmienność może być spowodowana wiekiem hodowli (późne fazy wzrostu), brakiem 

w podłożu składników odżywczych niezbędnych do syntezy ściany komórkowej (są to 

dla bakterii warunki stresowe) oraz dotyczyć komórek bakterii będących w fazie 

podziału. Czasami efekt gram-zmienności mogą wywołać takie czynniki jak: zbyt długie 

utrwalanie preparatu w płomieniu palnika lub za długi etap odbarwiania. 

 

Bakterie pełnią w przyrodzie wiele bardzo ważnych funkcji: 

• w ekosystemach pełnią rolę reducentów – rozkładają substancje organiczne na 

prostsze związki nieorganiczne. Dzięki bakteriom zachowany zostaje obieg materii 

i energii w przyrodzie 

• uczestniczą w obiegu azotu, siarki, fosforu i węgla w przyrodzie 

• żyją w symbiozie z wieloma gatunkami organizmów na Ziemi, np. umożliwiają wielu 

roślinożercom (np. przeżuwaczom, termitom) trawienie celulozy 

• gatunki pasożytnicze wywołują choroby u wielu organizmów, regulując w ten sposób 

ich populacje i usuwając z nich osobniki słabe 

• uczestniczą w samooczyszczaniu wód oraz procesach glebotwórczych. 

Bakterie wykorzystywane są także w wielu gałęziach przemysłu. W przemyśle 

spożywczym umożliwiają produkcję np. serów, jogurtów, kiszonych ogórków i kapusty 

(bakterie mlekowe), octu. W przemyśle farmaceutycznym bakterie wykorzystywane są 

do produkcji leków (np. insuliny, antybiotyków) oraz szczepionek. Stosuje się je 

również do produkcji acetonu, etanolu, aminokwasów, witamin, hormonów i enzymów. 

W nauce są podstawowymi organizmami modelowymi wykorzystywanymi w 

badaniach biochemicznych i genetycznych. Ze względu na małe rozmiary i szybki 

metabolizm wykorzystywane są w inżynierii genetycznej i biologii molekularnej. 

Bakterie znajdują również zastosowanie w ochronie środowiska. Są głównym 

składnikiem osadu czynnego w biologicznych oczyszczalniach ścieków. Bakterie 

rozkładające węglowodory mogą wspomagać usuwanie skutków wycieków ropy lub 

innych olejów z tankowców. Ponadto niektóre gatunki mogą zastępować pestycydy w 

walce ze szkodnikami. 



Istnieje jednak szereg negatywnych skutków działania bakterii dla człowieka i innych 

organizmów żywych. Są to przede wszystkim choroby, które wywołują te 

drobnoustroje. Organizm człowieka zamieszkuje ok. 1000 gatunków bakterii. Żyją 

głównie w układzie pokarmowym, gdzie uczestniczą w trawieniu oraz syntezują wiele 

ważnych dla człowieka substancji (np. witaminę K, kwas foliowy, biotynę). Zamieszkują 

także skórę, układ oddechowy. 

Wiele pasożytniczych bakterii może wywoływać choroby zakaźne. Odżywiają się 

one kosztem ludzkiego organizmu zaburzając jego funkcjonowanie Niebezpieczne dla 

człowieka mogą być także gatunki niepasożytnicze oraz bakterie występujące 

naturalnie w organizmie.  

Niektóre bakterie podczas swojego życia wytwarzają substancje szkodliwe dla 

innych organizmów i wydalają je do środowiska, w którym żyją. Substancje te 

nazywane są egzotoksynami. Przykładem egzotoksyny jest botulina (jad kiełbasiany) 

– jedna z najsilniejszych znanych neurotoksyn wytwarzana przez beztlenowe laseczki 

Clostridium botulinum, używana w medycynie do leczenia niektórych chorób, znana 

głównie w medycynie kosmetycznej jako botox. Egzotoksyny wytwarzają głównie 

bakterie gram-dodatnie (np. laseczka tężca, gronkowiec złocisty), ale także gram-

ujemne (np. przecinkowiec cholery). Egzotoksyny są antygenami, mogą więc 

wywoływać odpowiedź immunologiczną organizmu. 


