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Wprowadzenie
Nauki biologiczne, w tym biotechnologia, mikrobiologia i dyscy-
pliny pokrewne, należą do jednych z najszybciej rozwijających się 
obszarów nauki w drugiej połowie XX wieku i w czasach obec-
nych. Przyczyniło się do tego zarówno odkrycie struktury DNA 
w 1953 roku przez Watsona i Cricka, jak i rozwój nowoczesnych 
technik i metod badawczych, pozwalających na analizowanie 
i opisywanie procesów zachodzących w organizmach z dużą do-
kładnością w krótkim okresie czasu. Odzwierciedleniem tego jest 
stale wzrastająca w obiegu międzynarodowym liczba publikacji 
naukowych, a także pojawianie się na uczelniach nowych kie-
runków nauczania, często o charakterze interdyscyplinarnym, 
umożliwiających studentom zdobycie wiedzy z różnych obszarów 
nauki i ułatwiających odnalezienie się na ciągle zmieniającym się 
rynku pracy. Taką rolę spełnia m.in. biotechnologia, łącząca naj-
nowsze osiągnięcia intensywnie rozwijających się nauk przyrod-
niczych z ich wykorzystaniem w różnych dziedzinach działalno-
ści człowieka, co zobrazowano na rycinie poniżej, uwzględniając 
zarówno w górnym, jak i dolnym polu przede wszystkim obszary 
wiedzy i praktyki omawiane w tym podręczniku.

W pierwszych dwóch rozdziałach omówiono zasady pozyskiwa-
nia szczepów drobnoustrojów wykorzystywanych w praktyce, me-
tody ich hodowli, ulepszania pod względem właściwości przydat-
nych z aplikacyjnego punktu widzenia oraz najistotniejsze kwestie 
związane z przechowywaniem w warunkach sprzyjających prze-
życiu drobnoustrojów i utrzymaniu ich pożądanych cech. W tej 
części podręcznika pominięto podstawowe techniki mikrobiolo-
giczne, zakładając, że są one znane z kursów ogólnych mikrobio-
logii. Natomiast skoncentrowano się na zaznajomieniu Czytelnika 
z najnowszymi technikami analitycznymi stosowanymi w mikro-
biologii, biotechnologii i naukach pokrewnych – z mikroskopią 
konfokalną, fluorescencyjną, spektrofluorymetrią, technikami 
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izotopowymi, chromatograficznymi, absorpcyjną spektrometrią 
atomową. Przedstawiono tutaj również zasady teledetekcji lotni-
czej i satelitarnej, umożliwiające szybkie wykrycie i obiektywną 
ocenę zagrożeń spowodowanych przez patogeny bakteryjne, wi-
rusowe i grzybowe na terenach upraw rolniczych, leśnych, a także 
w obrębie obszarów zieleni miejskiej (ryc. 2.6.1.4).

DYSCYPLINY NAUKOWE

ZASTOSOWANIA

MIKROBIOLOGIA

BIOLOGIA	
MOLEKULARNA

INŻYNIERIA	
BIOPROCESOWA

INŻYNIERIA	
ŚRODOWISKOWA

BIOCHEMIA

OMICS	–	PROTEOMIKA,	
METABOLOMICA,	
LIPIDOMIKA	...

ROLNICTWO	
I	OGRODNICTWO

PRZEMYSŁ	
SPOŻYWCZY

OCHRONA	
ŚRODOWISKA

PRZEMYSŁ	
FARMACEUTYCZNY

ARCHITEKTURA	
KRAJOBRAZU

OCHRONA	ZDROWIA	
LUDZI

BIOTECHNOLOGIA

Rozdział trzeci poświęcony został identyfikacji uprzednio 
wyizolowanych bakterii i grzybów z uwzględnieniem wykorzy-
stania najnowszych technik, w tym przedstawionych już w po-
przednim rozdziale metod MALDI-TOF/TOF i LC-MS/MS.

W rozdziale czwartym przedstawiono możliwości wykorzy-
stania drobnoustrojów w skali przemysłowej. Ta część publi-
kacji została w dużej mierze oparta na poprzednio wydanym 

Ryc. 1. Powiązania 
między wybranymi 
naukami przyrodniczymi 
i obszarami działalności 
człowieka
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podręczniku Biotechnologia mikrobiologiczna. Ćwiczenia i pra-
cownie specjalistyczne pod redakcją Jerzego Długońskiego, któ-
ry ukazał się w 1997 roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódz-
kiego. Ze względu na to, że układ tamtego podręcznika zyskał 
aprobatę zarówno dydaktyków, jak i studentów, utrzymano po-
dział omawianych zagadnień na procesy biosyntezy, fermenta-
cji i biotransformacji, uaktualniając jednocześnie zawarte tam 
treści oraz wprowadzając dodatkowe podrozdziały dotyczące 
produkcji biosurfaktantów i żywności wytwarzanej z udziałem 
mikroorganizmów.

Przesłanką przy opracowywaniu rozdziału piątego, najob-
szerniejszego i jednocześnie odzwierciedlającego interdyscy-
plinarne podejście autorów poszczególnych podrozdziałów do 
rozwiązywania problemów związanych z ochroną zdrowia i śro-
dowiska człowieka, były zarówno wcześniejsze publikacje, w tym 
obszerna monografia Microbial Biodegradation. From Omics 
to Function and Application (edited by Jerzy Długoński, Caister 
Academic Press, Norfolk 2016), jak i współpraca z naukowcami 
z innych dziedzin nauki, w kraju i za granicą. 

Rozdział szósty stanowi zbiór przykładów uwidaczniających 
korzyści wynikające z wykorzystania najnowszych technik ana-
litycznych w badaniach naukowych oraz w szeroko rozumianej 
ochronie zdrowia i środowiska.

Końcowa część podręcznika (rozdział siódmy i ósmy) to wy-
kaz podłóż i buforów wraz z ich składem, stosowanych w części 
praktycznej poszczególnych podrozdziałów, a także zdjęcia ma-
kroskopowe i mikroskopowe szczepów grzybów wykorzystywa-
nych przez autorów podręcznika w badaniach i dydaktyce. 

Podręcznik został przygotowany na podstawie wieloletnie-
go doświadczenia dydaktycznego i naukowego autorów, prowa-
dzących zajęcia na różnych kierunkach i specjalnościach, co za-
owocowało wielostronnym charakterem opracowania. Z tego 
względu autorzy podręcznika wyrażają przekonanie, że będzie 
on przydatny zarówno dla studentów biotechnologii, mikrobio-
logii, ekologii, jak i kierunków o charakterze interdyscyplinar-
nym, takich jak ekomiasto, ochrona środowiska, biomonitoring 
i biotechnologie ekologiczne czy rewitalizacja miast.

Autorzy podręcznika pragną wyrazić serdeczne podzięko-
wania Recenzentce, prof. dr hab. Grażynie Płazie, której cenne 
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uwagi i komentarze przyczyniły się owocnie do przygotowania 
jego końcowej wersji. Szczególne podziękowania kierowane są 
także do mgr Aleksandry Góralczyk-Bińkowskiej, dr Anny Ja-
sińskiej, mgr Małgorzaty Krokockiej i dr Katarzyny Zawadz-
kiej za zatroszczenie się o staranną szatę edytorską i graficzną 
podręcznika.

Mając na względzie ewentualne kolejne wydanie podręczni-
ka, autorzy będą wdzięczni za nadsyłanie uwag krytycznych do 
redaktora naukowego (jerzy.dlugonski@biol.uni.lodz.pl).

Jerzy Długoński
Łódź, 12 grudnia 2019 r.
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Wstęp do wydania podręcznika  
Biotechnologia mikrobiologiczna.  
Ćwiczenia i pracownie specjalistyczne  
z 1997 roku

Zgodnie z definicją przyjętą przez Europejską Federację Biotech-
nologii „biotechnologia jest dziedziną integrującą nauki przyrod-
nicze i inżynieryjne w celu wykorzystania organizmów komó-
rek, ich składników oraz analogów molekularnych w produkcji 
i usługach”. Jedną z nauk wchodzących w skład biotechnologii 
jest mikrobiologia przemysłowa zajmująca się wykorzystaniem 
drobnoustrojów w praktyce. Do najważniejszych czynników 
sprzyjających szerokiemu stosowaniu drobnoustrojów w pro-
cesach biotechnologicznych należą stosunkowo łatwe techniki 
prowadzenia hodowli w dużej skali, zdolność do wykorzystania 
różnych surowców jako źródła węgla i energii, duża szybkość me-
tabolizmu, dobrze poznana struktura genetyczna niektórych ga-
tunków oraz łatwość manipulacji genetycznych. Należy jednak 
nadmienić, że do pełnego wykorzystania właściwości drobno-
ustrojów niezbędna jest znajomość fizjologii szczepów przemy-
słowych oraz mechanizmów regulujących przemiany zachodzące 
we wnętrzu komórki. Zagadnienia te stanowią główną tematykę 
pracowni specjalistycznych oraz ćwiczeń z mikrobiologii prze-
mysłowej dla studentów IV roku specjalności biotechnologia 
i mikrobiologia na kierunku biologia Wydziału BNZ UŁ. Studen-
ci, przystępując do zajęć prowadzonych w semestrze 8 i 9, posia-
dają już znaczny zasób wiedzy z zakresu chemii, mikrobiologii 
ogólnej, biochemii, mikologii, genetyki drobnoustrojów. Dlatego 
też w skrypcie nie omówiono podstawowych technik stosowa-
nych w pracy laboratoryjnej, a skoncentrowano się głównie na 
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zagadnieniach dotyczących fizjologii drobnoustrojów przemysło-
wych i ich wykorzystaniu w procesach biotechnologicznych.

Skrypt został opracowany w oparciu o wieloletnie doświad-
czenie dydaktyczne i naukowe pracowników Zakładu Mikro-
biologii Przemysłowej UŁ. Autorzy pragną w tym miejscu 
wyrazić głęboką wdzięczność organizatorowi i wieloletnie-
mu kierownikowi Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej, prof. 
dr. hab. Leonowi Sedlaczkowi, bez którego wkładu w dorobek 
dydaktyczny i naukowy Zakładu nie byłoby możliwe opracowa-
nie niniejszego skryptu.

Niemniej serdeczne podziękowania należą się Recenzentowi 
tego opracowania, prof. dr. hab. Aleksandrowi Chmielowi, dzięki 
którego cennym uwagom i sugestiom powstała ostateczna wer-
sja skryptu.

Skrypt został napisany przede wszystkim z myślą o studen-
tach specjalizujących się w zakresie biotechnologii i mikrobiolo-
gii. Niemniej będzie on przydatny dla studentów innych specjal-
ności zainteresowanych biotechnologią mikrobiologiczną oraz 
dla różnych osób zajmujących się wykorzystaniem drobnoustro-
jów w praktyce.

Jerzy Długoński
Łódź, 27 czerwca 1996 r.
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Metody pozyskiwania, hodowli, 
doskonalenia i przechowywania 
drobnoustrojów o znaczeniu przemysłowym
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1.1.  Ogólna charakterystyka drobnoustrojów 
wykorzystywanych w procesach 
biotechnologicznych

Mimo że od czasu stworzenia przez Ludwika Pasteura pod-
staw mikrobiologii i biotechnologii minęło już ponad półtora 
wieku, ocenia się, że znanych jest obecnie tylko 5% grzybów 
mikroskopijnych (grzybów strzępkowych i drożdży) oraz 12% 
gatunków eubakterii i archeonów, zdolnych do wzrostu w wa-
runkach laboratoryjnych. Stwarza to duże pole do działania 
dla biologów, zwłaszcza mikrobiologów, tym bardziej że drob-
noustroje charakteryzują się szeregiem cennych właściwości, 
korzystnych z punktu widzenia ich wykorzystania w procesach 
technologicznych:

• szybki, w stosunku do innych organizmów, przebieg proce-
sów metabolicznych;

• poznany dobrze genom licznych gatunków drobnoustrojów 
i łatwość manipulacji genetycznych;

• dobrze opracowane sposoby hodowli w skali laboratoryjnej 
i przemysłowej;

• tanie i powszechnie dostępne składniki podłóż hodowla-
nych;

• różnorodność metabolizmu (z tych samych surowców, sto-
sując różne szczepy drobnoustrojów, można uzyskać różne 
produkty);

• przystosowalność drobnoustrojów (stosując ten sam drob-
noustrój, z różnych surowców można uzyskać ten sam 
produkt, np. w fermentacji alkoholowej – produkcja eta-
nolu).
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Do cech ograniczających wykorzystanie drobnoustrojów należy 
zaliczyć:

• wytwarzanie dużej biomasy i tym samym zużycie skład-
ników podłoża oraz koszty utylizacji biomasy i/lub płynu 
pohodowlanego;

• nieopłacalność produkcji większości substancji niskoczą-
steczkowych (za wyjątkiem przemysłu spożywczego oraz 
związków stosowanych w lecznictwie).

Przy izolowaniu mikroorganizmów z różnych środowisk, 
a następnie ocenianiu ich przydatności do wykorzystania w róż-
nych procesach technologicznych, brane są pod uwagę nie tyl-
ko zdolność do syntezy, przekształcania czy degradacji różnych 
związków, ale również: 

• właściwości pokarmowe (niskie wymagania odżywcze);
• właściwości temperaturowe (preferowane są szczepy ter-

mofilne, ze względu na brak konieczności chłodzenia ho-
dowli prowadzonej w bioreaktorach o dużej objętości);

• typ procesu (hodowle ciągłe);
• brak szkodliwego oddziaływania mikroorganizmu z ele-

mentami urządzeń (korozja biologiczna);
• stabilność cech morfologicznych i biochemicznych;
• oporność na bakteriofagi i zakażenia bakteryjne;
• podatność na manipulacje genetyczne (pozyskiwanie na 

bazie szczepu wyjściowego mutantów oraz GMM);
• wysoka wydajność (na bazie konwersji substratu);
• wysoka produktywność (wydajność produktu w przelicze-

niu na jednostkę czasu);
• odzysk produktu (koszty ekstrakcji oraz usuwania obec-

nych w ekstrakcie produktów ubocznych).
Analizując właściwości wyodrębnionych drobnoustrojów oraz 

ich przydatność do zastosowania w określonych procesach techno-
logicznych, należy też pamiętać, że ten sam mikroorganizm (lub 
zespoły współdziałających ze sobą mikroorganizmów) może być 
przydatny w kilku różnych działach przemysłu czy ochronie śro-
dowiska, jak również być przyczyną poważnych szkód. Przykładem 
mogą być tzw. bakterie octowe z rodzaju Acetobacter i Gluconobac-
ter, stosowane do produkcji kwasu octowego czy sorbozy, a jedno-
cześnie stanowiące poważne zagrożenie w trakcie produkcji wina 
czy piwa. Inne, podobne przykłady przedstawiono w tab. 1.1.
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Drobnoustroje (dominujące) Zastosowanie w praktyce Aktywność niekorzystna

Claviceps purpurea biosynteza leków 
psychotropowych

zatrucie sporyszem  
(„ogień św. Antoniego”)

Liczne gatunki Bacillus, Pseudomo
nas, Micrococcus, Flavobacterium, 
Streptomyces, Aspergillus

produkcja kompleksów licznych, 
utylizacja odpadów przemysłu rol-
no-spożywczego, kompostowanie,
oczyszczanie ścieków

rozkład surowców i produktów 
spożywczych

Bacillus, Pseudomonas, Acinetobac
ter Micrococcus, Sphingomonas Mu
cor, Phanerochaete 

bioremediacja terenów skażonych 
substancjami ropopochodnymi, 
produkcja, biosurfaktantów

śluzowacenie i degradacja pro-
duktów naftowych (oleje, smary, 
benzyny)

Bacillus, Pseudomonas, Trichoderma 
harzianum, Paeciliomyces marquan
dii, Cunninghamella echinulata, Um
belopsis isabellina, Nectriella pironii, 
Myrothecium roridum

biodegradacja toksycznych kse-
nobiotyków, w tym z grupy EDCs 
(Endocrine Disruptig Compounds), 
dekoloryzacja ścieków przemy-
słowych, biosynteza hydrolaz, la-
kaz i innych enzymów

korozja biologiczna materiałów bu-
dowlanych, zasobów bibliotecz-
nych, wyposażenia wnętrz, cho-
roby roślin

1.2. Pozyskiwanie drobnoustrojów przydatnych 
w procesach mikrobiologicznych

1.2.1. Przydatność różnych środowisk do izolacji 
drobnoustrojów wykorzystywanych w procesach 
przemysłowych

Drobnoustroje o określonych cechach metabolicznych są szero-
ko stosowane w nowoczesnych procesach biotechnologicznych. 
Głównym źródłem mikroorganizmów jest środowisko naturalne, 
a zwłaszcza gleba. Występujące w niej bakterie właściwe, pro-
mieniowce i grzyby mikroskopowe zdolne są do biosyntezy, roz-
kładu i biotransformacji wielu związków ważnych dla człowieka 
(antybiotyków, witamin, kwasów organicznych, związków ste-
roidowych), a także eliminacji zanieczyszczeń, w tym toksycz-
nych ksenobiotyków. Różnorodność genetyczna drobnoustrojów 
glebowych może być doskonałym źródłem szczepów o uznanych 
właściwościach biotechnologicznych, wykorzystywanych w no-
woczesnych technologiach.

Poszukując szczepów przydatnych w procesach przemysło-
wych, należy również mieć na uwadze mniej typowe (ekstremal-
ne) siedliska drobnoustrojów, np. zbiorniki wodne o dużym za-
soleniu, wody jezior polarnych i wysokogórskich, gorące źródła, 

Tabela 1.1. Przykłady 
negatywnych 
i pozytywnych 
przejawów aktywności 
drobnoustrojów 
(z punktu widzenia 
zdrowia i działalności 
człowieka)
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okolice gejzerów. Izolując drobnoustroje z miejsc skażonych 
ksenobiotykami, takich jak np. składowiska odpadów przemy-
słowych, możemy pozyskać szczepy zdolne do ich detoksykacji 
i rozkładu. Większość nisz ekologicznych jest przydatnym re-
zerwuarem mikroorganizmów o unikatowych właściwościach, 
często bardzo cennych z biotechnologicznego punktu widzenia. 
Zwłaszcza mikroorganizmy zdolne do przeżycia w nietypowych, 
często ekstremalnych warunkach (ekstremofile), mogą być źró-
dłem enzymów wykorzystywanych dla celów przemysłowych, 
leczniczych, naukowych (tab. 1.2.1). 

Termofile (organizmy przystosowane do życia w temperatu-
rze powyżej 80°C) są z powodzeniem wykorzystywane w róż-
nych gałęziach przemysłu. Izolowane są najczęściej z terenów 
(gleb) wulkanicznych. Klasycznym przykładem jest Thermus 
aquaticus – producent termostabilnej polimerazy DNA, uży-
wanej do przeprowadzenia reakcji PCR. Bardzo dużo enzymów 
pozyskiwanych przy udziale tej grupy drobnoustrojów (np. pro-
teazy, lipazy) jest stosowanych w przemyśle, np. spożywczym, 
chemicznym, galanteryjnym. Również drobnoustroje bytujące 
w środowiskach o bardzo niskich temperaturach, takich jak ob-
szary polarne, zimne wody oceaniczne, lodowce czy podziemne 
jaskinie (to mikroorganizmy psychrofilne) są źródłem enzymów, 
powszechnie stosowanych jako dodatek do proszków do prania, 
wykazujących aktywność w niskich temperaturach. Natomiast 
proteazy i lipazy, otrzymywane z psychrofili, wykorzystywane 
są także w przemyśle spożywczym, np. do produkcji serów. 

Kolejną grupą mikroorganizmów, zasiedlającą nietypowe 
środowiska, są mikroorganizmy acidofilne bytujące w środowi-
skach kwaśnych. Po raz pierwszy zostały one zidentyfikowane 
w wodach powstałych w procesie odwadniania kopalń. Ta gru-
pa bakterii utlenia nieorganiczne związki siarki, pełniąc istotną 
rolę w cyklu geochemicznym tego pierwiastka. Znalazły one tak-
że praktyczne zastosowanie w górnictwie do odsiarczania węgla 
kamiennego czy do odzyskiwania rzadkich metali, w tym meta-
li o znaczeniu startegicznym, np. uranu. Do omawianej grupy 
zalicza się również bakterie fermentacji mlekowej, które znala-
zły zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, 
np. probiotyki (podrozdział 4.2.2). Alkalofile – mikroorganizmy 
zamieszkujące środowiska o odczynie zasadowym – są bardzo 
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cennym źródłem proteaz wykorzystywanych w przemyśle spo-
żywczym, produkcji środków czystości oraz amylaz stosowanych 
w przemyśle piwowarskim, spożywczym, piekarniczym. Ponad-
to, dzięki obecności reduktaz NO2 i NO3, mogą być wykorzysty-
wane w procesie oczyszczania silnie zasolonych ścieków. 

1.2.2. Gleba jako źródło potencjalnych producentów 
związków biologicznie aktywnych 

Gleba stanowi bogate i niewyczerpane źródło drobnoustrojów. 
W 1 g gleby uprawnej występuje około 106–108 komórek bakterii, 
104–106 konidiów promieniowców, 102–104 zarodników grzybów. 
Mają one bardzo duże znaczenie w przebiegu cykli biogeoche-
micznych oraz mineralizacji resztek organicznych pochodze-
nia roślinnego i zwierzęcego, poprawiając jednocześnie żyzność 
(tworzenie próchnicy) i produkcyjność gleb. Mikroorganizmy 
glebowe wpływają także na funkcjonowanie ekosystemów oraz 
kondycję roślin. Ponadto, ze środowiska glebowego od lat izo-
lowane są drobnoustroje o właściwościach stanowiących o ich 
przydatności biotechnologicznej. 

Gleba jest naturalnym środowiskiem życia wielu gatunków 
drobnoustrojów. Składa się ona ze związków mineralnych i sub-
stancji organicznych (stanowiących 50% składu gleby), powietrza 
glebowego (około 35%) i roztworu glebowego (15%). W skład czę-
ści stałej gleby wchodzą głównie koloidy glebowe. Najważniej-
szą funkcję pełnią koloidy organiczne (związki humusowe), które 
powstają na skutek rozkładu materii organicznej przez drobno-
ustroje. Koloidy mineralne natomiast decydują o stosunkach 
wodno-powietrznych. Wodę glebową, zawierającą rozpuszczo-
ne substancje organiczne i mineralne, nazywamy roztworem gle-
bowym. Ta frakcja gleby ma właściwości buforowe i warunkuje 
pH gleby. Przestrzeń pomiędzy cząsteczkami stałymi gleby (nie-
zajętymi przez roztwór glebowy) wypełnia powietrze glebowe. 
W skład powietrza glebowego wchodzą głównie NH3, CO2, N2 
i O2, w mniejszych ilościach również H2S i CH4. Struktura gleby 
składa się z ziaren mineralnych, zlepionych przez związki humu-
sowe i śluz, które tworzą gruzełki o wielkości 0,5–5 mm. Drob-
noustroje znajdują się na powierzchni gruzełek w substancjach 
humusowych, a także w kompleksach organiczno-mineralnych. 
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Bogata mikrobiota jest obecna także w częściowo rozłożonej ma-
terii organicznej. Z gruzełek glebowych zbudowane są większe 
skupiska, tzw. agregaty glebowe. Na ich zewnętrznej części obec-
ne są głównie bakterie przetrwalnikujące, promieniowce i grzyby 
strzępkowe. W części wewnętrznej bytują bakterie asymilujące 
mineralne związki azotu, inne bakterie, głównie Gram-ujemne 
oraz pleśnie z rodzaju Fusarium.

Mikrobiota gleby jest bardzo bogata i zależy od typu gleby, 
w tym składu chemicznego (związki nieorganiczne i organicz-
ne), pH, dostępności tlenu, wilgotności, temperatury, głęboko-
ści, strefy geograficznej, obecności roślin. Ogólnie mikrobiotę 
gleby dzielimy na: mikrobiotę autochtoniczną (stale bytującą 
w danej glebie) oraz mikrobiotę zymogenną (wprowadzaną okre-
sowo). Źródłem węgla i energii dla mikrobioty autochtonicznej 
są substancje humusowe (związki powstałe z rozkładu materii 
organicznej pochodzenia roślinnego i zwierzęcego). Rozwój mi-
krobioty zymogennej zależny jest od dopływu z zewnątrz łatwo 
przyswajalnej materii organicznej. 

Grzyby strzępkowe oraz znaczna część bakterii preferują 
środowiska wilgotne. W glebach przesuszonych rozwijają się 
drobnoustroje o niskim zapotrzebowaniu na wodę – są to mi-
kroorganizmy kserofilne. Promieniowce, a także bakterie ni-
tryfikacyjne z rodzaju Arthrobacter również zasiedlają suche 
podłoża (grunty). Gleby podmokłe, które mają ograniczoną 
ilość substancji pokarmowych i tlenu, obfitują w drobnoustro-
je względnie i bezwzględnie beztlenowe (mikroorganizmy ana-
erobowe). Różnorodność mikrobioty gleby zależy również od 
temperatury. Najlepszą porą roku do izolacji drobnoustrojów 
jest wiosna. Zimą mikrobiota gleby jest znacznie ograniczona. 
Istotnym parametrem, decydującym o rozwoju drobnoustro-
jów w glebie, jest też jej odczyn. Gleby o odczynie alkalicznym 
lub obojętnym zawierają kilkakrotnie większą liczbę drobno-
ustrojów w porównaniu do gleb kwaśnych (np. torfowisk). Gle-
ba żyzna, bogata w substancje próchnicze, również charakte-
ryzuje się bogatą mikrobiotą w porównaniu do zbitych gleb 
łąkowych. 

Drobnoustroje są bardzo wrażliwe na słońce (promienio-
wanie UV) i wiatr (wysuszenie), dlatego też na powierzchni 
gleby jest ich zdecydowanie mniej. Najwięcej drobnoustrojów 
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jest w strefie przykorzeniowej (ryzosferze) i na powierzchni 
korzeni (ryzoplanie). Natomiast w głębszych warstwach gle-
by (1–2 m pod powierzchnią ziemi) liczba drobnoustrojów jest 
znacznie mniejsza. 

1.2.3. Skrining drobnoustrojów

W celu pozyskania nowych szczepów ze środowiska opracowa-
no specjalne metody skriningowe. Skrining możemy zdefinio-
wać jako zespół selektywnych procedur mających na celu wyizo-
lowanie spośród dużej liczby drobnoustrojów tylko tych, które 
spełniają konkretne wymagania technologiczne. Skrining obej-
muje także wstępną ocenę ich przydatności do danego proce-
su, np. ocenę potencjału biodegradacyjnego. W początkowym 
etapie skriningu mamy do czynienia z drobnoustrojami o nie-
określonej przynależności systematycznej, wśród których mogą 
być również szczepy patogenne. Zazwyczaj szczepy wyizolowa-
ne bezpośrednio ze środowiska wytwarzają niewielkie ilości in-
teresujących nas metabolitów. Dopiero po ich udoskonaleniu, 
z zastosowaniem technik genetycznych i mikrobiologicznych 
(patrz podrozdział 1.6), uzyskuje się szczepy wykorzystywane 
w skali przemysłowej. Skuteczną i prostą techniką służącą do 
izolacji drobnoustrojów jest metoda selektywnego namnażania 
kultur. W tym przypadku stosuje się ściśle zdefiniowane podło-
ża i określone warunki hodowli, tj. skład podłoża, temperatura, 
pH, ciśnienie osmotyczne, dostępność światła, dostępność tlenu, 
które umożliwiają wzrost konkretnej grupie mikroorganizmów 
(tab. 1.2.1). 

Warunki hodowli Rodzaj izolowanych 
drobnoustrojów

Ekstremalnie kwaśny odczyn (pH 2–4)
Niska temperatura (4–15°C)
Wysoka temperatura (42–100°C)
Wysokie stężenie NaCl
Obecność azotu atmosferycznego (N2)
Chityna jako substrat wzrostu
Kora drzewa, korzenie
Pyłki zbóż
Podłoża z dodatkiem metali ciężkich

acidofile
psychrofile 
termofile
Nocardia, halofile
beztlenowce
Lysobacter
myksobakterie
Actinoplanes
drobnoustroje akumulujące metale 
ciężkie

Tabela 1.2.1. Sposoby 
stymulacji wzrostu 
wybranych grup 
drobnoustrojów przez 
dobór odpowiednich 
warunków hodowli
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Poszukiwanie drobnoustrojów o pożądanych cechach może 
być też przyspieszone przez wysiew pobranych próbek z przygo-
towanego wyciągu bezpośrednio na płytki z podłożem różnicu-
jącym, umożliwiającym izolację mikroorganizmów o określonej 
aktywności metabolicznej (tab. 1.2.2).

Producenci Zasady wstępnej selekcji

antybiotyków
Wysiew na płytki agarowe ze szczepami testowych mikroorganizmów, 
np. Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Candida albicans, Penicillium avel
laneum. Strefy zahamowania wzrostu są wskaźnikiem aktywności.

antybiotyków opornych  
na β-laktamazę Posiew na płytki agarowe z dodatkiem β-laktamazy.

proteaz Posiew na płytki agarowe z kazeiną. Selekcjonuje się kolonie, które wytwa-
rzają strefy przejaśnienia w podłożu.

amylaz Posiew na płytki agarowe ze skrobią. Wybór kolonii po barwieniu płynem 
Lugola (J/KJ).

lipaz Posiew na płytki agarowe z dodatkiem zemulgowanego oleju. Selekcja kolonii 
po wytrąceniu wolnych kwasów tłuszczowych z jonami wapnia.

fosfataz Posiew na płytki agarowe z difosforanem fenoloftaleiny. Wybór na podstawie 
zmiany barwy podłoża wokół kolonii.

celulaz Posiew na płytki agarowe z dodatkiem fosfocelulazy. Selekcja kolonii wytwa-
rzających przezroczyste strefy aktywności enzymu.

pektynaz
Posiew na płytki agarowe z dodatkiem pektyn. Selekcja kolonii wytwarza-
jących jasne strefy na opalizującym tle – reakcja z roztworem TBA (bromku 
cetylotrimetyloamonowego).

Drobnoustroje rozkładające 
ksenobiotyki

Posiew na płytki agarowe z wybranym ksenobiotykiem stanowiącym jedyne 
lub główne źródło węgla i energii. Analiza wyrosłych kolonii pod kątem ich 
aktywności degradacyjnej.

Początkowy etap skriningu obejmuje dobór miejsca pobra-
nia próbek i sposobu izolacji mikroorganizmów z użyciem od-
powiednich podłóż selekcyjnych. Jeżeli poszukujemy bakte-
rii wytwarzających proteazy, to dogodnym miejscem pobrania 
próbek mogą być m.in. tereny wokół zakładów przemysłowych 
wytwarzających znaczne ilości odpadów zawierających białka, 
np. mleczarnie, zakłady mięsne. W dalszym etapie izolowane są 
czyste kultury drobnoustrojów, na bazie których zakłada się ho-
dowle płynne i przeprowadza wstępną ocenę przydatności wyizo-
lowanych szczepów do wykorzystania w określonym procesie 
technologicznym. W przypadku uzyskania pożądanego przez 

Tabela 1.2.2. Przykłady 
metod sprzyjających 
pozyskaniu 
mikroorganizmów 
o określonych 
aktywnościach 
metabolicznych
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nas produktu przeprowadza się optymalizację procesu, czę-
sto połączoną z udoskonalaniem wyizolowanego szczepu oraz 
zwiększeniem skali hodowli. Końcowe etapy skriningu obejmują 
oczyszczanie produktu (o ile zachodzi taka konieczność), opaten-
towanie istotnych (kluczowych) etapów produkcji i komercjali-
zacja uzyskanych rezultatów badań. Zasadnicze etapy skriningu 
przedstawiono na ryc. 1.2.1. 

Ryc. 1.2.1. Etapy 
pozyskiwania 
drobnoustrojów 
przydatnych 
w procesach 
biotechnologicznych
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1.2.4. Gleba środowisk zanieczyszczonych jako źródło 
drobnoustrojów wykorzystywanych w procesach 
ochrony środowiska 

W następstwie intensywnego rozwoju przemysłu obserwuje 
się znaczny wzrost zanieczyszczenia środowiska, które wywie-
ra bardzo duży wpływ na skład i bioróżnorodność gleby. Duża 
część gatunków mikroorganizmów, bytujących w glebie, ma zdol-
ność do biodegradacji zanieczyszczeń szkodliwych dla człowie-
ka, np. toksycznych ksenobiotyków. Aktywność degradacyjna 
drobnoustrojów zależy przede wszystkim od bioróżnorodności 
środowiska, ale także od parametrów fizykochemicznych (tem-
peratura, natlenienie, pH, dostępność związków odżywczych). 
Spośród wszystkich zanieczyszczeń szczególne zagrożenie stano-
wią węglowodory aromatyczne. Wykazują one właściwości silnie 
toksyczne i kancerogenne. Skażenie produktami ropopochod-
nymi jest największe w okolicach rafinerii, stacji paliw, lotnisk, 
autostrad, linii kolejowych oraz stacji diagnostycznych, warsz-
tatów naprawczych i myjni pojazdów samochodowych. Niemniej 
istotne jest skażenie przez węglowodory aromatyczne i inne sub-
stancje szkodliwe terenów zieleni miast – i związana z tym re-
witalizacja obszarów zdegradowanych. Zagadnienia te zostały 
bliżej omówione w podrozdziale 5.1 podręcznika. Produkty ro-
popochodne, zwłaszcza związki o budowie wielopierścieniowej, 
są substancjami trudno rozkładalnymi, część z nich może zalegać 
w środowisku przez wiele lat. Utylizacja tych związków następuje 
głównie w wyniku działania drobnoustrojów. Dlatego poszuki-
wanie szczepów zdolnych do wykorzystywania substancji ropo-
pochodnych jako źródeł węgla i energii lub przetwarzania ich do 
produktów nieszkodliwych dla środowiska jest bardzo ważnym 
zadaniem współczesnej biotechnologii środowiskowej. 

Wzory chemiczne wybranych węglowodorów aromatycznych 
przedstawiono na ryc. 1.2.2.

Szybkość degradacji tych związków zależy od liczby pierście-
ni aromatycznych w cząsteczce. Obecnie znanych jest wiele mi-
kroorganizmów zdolnych do degradacji węglowodorów o niskiej 
masie cząsteczkowej, natomiast biotransformacja wielopierście-
niowych węglowodorów aromatycznych (WWA) o dużej masie 
cząsteczkowej jest mniej poznana. Węglowodory aromatyczne 
mogą być całkowicie rozkładane (mineralizowane) lub jedynie 
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częściowo przekształcane przez konsorcja mikroorganizmów, 
rzadziej przez pojedyncze gatunki czy szczepy. 

Mikroorganizmy prokariotyczne w degradacji węglowodo-
rów aromatycznych wykorzystują najczęściej dioksygenazy, któ-
re wprowadzają dwa atomy tlenu do pierścienia aromatycznego. 
Następnie przez dehydrogenację powstają pochodne dihydrok-
sylowe (katechole). Pierścień katecholu, kluczowego metabolitu 
pośredniego, ulega następnie rozszczepieniu w pozycji orto lub 
meta. W kolejnych reakcjach powstają metabolity, które są włą-
czane do cyklu Krebsa (ryc. 1.2.3).

Niektóre mikroorganizmy, takie jak grzyby strzępkowe, są 
zdolne do biotransformacji węglowodorów aromatycznych do 
produktów pośrednich. Organizmy te wykorzystują monoksy-
genazy zawierające cytochrom P-450, które wprowadzają jeden 
atom tlenu do pierścienia aromatycznego. Powstały epoksyd jest 
następnie przekształcany do fenolu lub dihydrodiolu, te zaś mogą 
być sprzęgane w koniugaty ze związkami polarnymi, takimi jak 
glukoza, kwas glukuronowy, ksyloza (ryc. 1.2.4).

Ponadto, procesy biotransformacji WWA zarówno u grzybów, 
jak i bakterii mogą być katalizowane przez enzymy utleniająco-
-redukujące, takie jak lakazy czy peroksydazy. Mechanizm tych 
reakcji został opisany w podrozdziale 5.11.

O podatności węglowodorów na rozkład biochemiczny decy-
duje nie tylko budowa chemiczna produktów ropopochodnych. 
Spośród innych czynników wpływających na ten proces moż-
na wymienić m.in. rozpuszczalność substratu oraz wytwarzanie

Ryc. 1.2.2. Przykłady 
węglowodorów 
aromatycznych
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Ryc. 1.2.3. Rozkład 
benzenu przez 
bakterie


