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BADANIA PORÓWNAWCZE NAD ZASTOSOWANIEM 
DWÓCH ODMIENNYCH METOD FERMENTACJI PROBÓWKOWEJ 

DO WYKRYWANIA BAKTERII COLI 
W WODZIE STUDZIENNEJ * 

Z Zakładu Higieny Wsi Insltytutu Medycyny Bracy 
i Higieny Wsi w LuhHn'ie 

Stwierdzono, że metoda wykrywania bakterii grupy coli, 
polecana przez Buttiaux, w zastosowaniu do wody studzien
nej, pozwala na uzysk.anie wyników nie mniej dokładnych 
niż wynik.i uzyskane metodą używaną rutynowo w naszym 
kraju, natomiast wyraźnie skraca czas pracy. 

W1STĘP 

Sprawa sta1ndaryzaicji metod badania 1wody jest :niewątpłrwie ,aiktualna 
i ważna. W An,ghi i Stanach Zjedrnocronych {1) ·pracownie zdrowi.a pu
blicznego posługują się metodami standardowymi, ciągle unowocześn:ia
nymi; we F,r-ancj'i do roiku 1958 ipamow:ała w tej dziedzinie różnorodność 
metod badani.a. Dotyczyła: ona rrównież interpretacji wyników badań. 

W roku 1958 1zastały we Francji zap()czątlkowane :prace nad standary
zacją metod hakteriologkzne,go bad:ania wody ,pitne,j. Duże zasługi po
łożył na tym polu R. Buttiaux. Opierając się na wynikach ,ain'ki.e1ty, p,r-ze~ 
prowadzonej przez mi'ni'Slterntwo zdrowia w deipartame1ntalnych laborato
riach, opracował on izestawienie najczęściej stooowa:nych we Fra,ncji' 
me-tod. 
Następnie Buttiaux poddał powyższe metody dośwfadcza:lnym bada

niom ,poirów,nawczym i opracował projekt standan.-dowej metodyki halkte
riologicznego badani.a wody (2, 3). 

Proponowana prrez Buttiaux metodyka ,obejmuje następujące elementy: 
I. Badanie ilościiawe tzw. ,,całkowi1tej" ilości baikterrii. 
II. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coLi, ze szczegól

nym uwzględnierniem Escherichia coli. 
III. Badania na obecność 1padorllrnwców kałowych . 
IV. Badanie w !kierunku bakterii z rodzaju Clostridium redukujących 

siarczany, ,ze szczególnym uwzględnieniem Clostridium perfringens. 
V. Wy!krywanrie obecności baiktffiofagów kałowych (anti coli i schigella). 

Ujednostajniona metodyka 'baikteridlogicznego badania wody, opraco
wana ,przez Raństwowy Zakłiad Hi:gieny (4, 5), optsana 1prr'Zez Przesmyc
kiego (6), ograinicza się do badania ,ogólnej •licziby halkter'ii u,r-az do wykry
wania bakterii grll'py coli, ze szczególnym uwziględnieniem E. coli. 

*) Metoda stosowana w naszym kraju i w e Fmncji (Buttiaux). 
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Zakres badań ibakteriologkznych wody, polecanych przez Buttiaux, 
jest więc ·znacznie S'Z€TIS'ZY w :poróW1nan:iu 1z 'badaniami prowadzonymi ru
tynowo w naszym krnju. 

Metodyka 'badań wody w kierum!ku baikteri:i grupy coli wg Buttiaux 
przewiduje stosowanie dwu równorzędnych metod. 

I. ·Metoda, pole,ga'jąca na sączeniu wody 1przez sącz;ki membranowe 
„Co 5", '1uh „Millipore filters" oraz hodowl1i na .podłożu różnicującym 
(agar z 'laktozą, Trgitolem 7 i trójfenylotetrazoliną) w temp. 37° w ciągu 
24 godz. (bakterie grupy coli) i w •temp. 44° w ciągu 16-24 ,godz. (E. co
li) (7). 

II. Fermentacyjna metod1a probów4rnw.a (stosowana w pra,cy niniejszej), 
składa się z trzech etapów: 

A. Próba wstępna - poS1iew na -zmodyfikowane podłoże Eij'kmana 
z purpurą hromdkrerolową, hodowla w temp. 30°, 24 i 48 g,odz. 

B. Próba potwierdzająca - ;pTresiew ina stałe podłoże róż,nicujące Tea
que-Levina, hodowla w temp. 30°, 24 i 48 ,godz. 

C. Osta1teczne stwierdz,enie bakterii :grupy coli - posiew z pod{oża 
Teaque-Levima na następujące podłoża: 

l. P,od}oże Kligle!J.ia {potwie1rdzenie 12Jdolno1ści fermentowani,a laktozy 
i glukozy), hodiowla 1w temp. 30°, 24 godz. 

2. Agar 1510/o {badanie ruchliwości szczepów), hodowla w temp. 30°, 
24 ,godz. 

3. Agar skośny, hodowla w tem,p. 30° w ciągu 24 godz., ipo czym prze
siew na następujące 1pocUoża: 

a) P,odłoże Fouada (2 1pr1obówki na każdą próbę wody); po 24 ,godz. 
hodowli w temp. 30° - re,akcja Voges-Proskauera, po 48 godz. hodowli 
w temp. 30° - reakcja .z ,czerwienią metylową. 

b) W oda peiptonl()lwa - po 24 godz. hodowli w t-emp. 30° badanie zdol
ności wytwar-za111ia indolu. 

c) Podłoże cytrynianowe Simmonsa - ·hodowla w temp. 30°, 24 godz. 
Celem S!zybkieij i:ndentyfiikacj.i E. coli, Buttiaux (8) .poleca przesiew prób 

rea·gujących d odatnio w posiewie wstępnym na dwa ·podłoża :płynne: 
Ia!kto:?Ja z żółcią i zielenią brylantową oiraz wodę peptonową. Po 24 i 48 godz. 
hodowli na ;podłożu laktozowym z żółcią w temp. 44° dokonuje się odczy
tu. Z kulturą na wodzie peptonowej (24 i 48 godz. ,w temp. 44°) wyko
nuje się .próbę :na wytwarza1n:ie indoilu. 

Jalk: wyniika z 1przytoczonych damych, fermentacyjna metoda probów
kowa opisana 'Pr:zez Buttiaux różni się ·zna1cznie· od metody rutynowo st::,
s owanej u na:s, za:rów:no 'POd wzg.lędem podłoży (Teaque~Levina, Fouada, 
modyfikowane podłoże Eij1~mana z purpurą bromok:rezolową), ja!k i tem
peratur >hodowli (30°). Nowym elementem jest, nie ma,jąca odipowiedinilka 
w met,odyce stooowanej w naszym kraju, próba Mackenziego, Gilberta 
i Taylora. 

Podstawowym założeniem 'pracy niniejszej było równoległe przeha
dail'ie o biema metod.ami pewnej ilości ·prób wody w kierunku bakterii 
coli celem stwierdzenia, która z nich pozwala na uzyskanie dolkładniej
szych wyniików. 

BADANIA WŁASNE 

I. Materiał i: metody 

Do badań użyto 189 prób wody stwdzie:nmej z terenów wiejskich (5 prób 
-ze studzien wi€'1'Conych, 184 - ze :studzien kopanych). Wodę pobierano 
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do jałowych słoiików w ilości 250 m'l z każdej studni, po czym :próby 
przewożono samochodem do laboratorium. 

Posiewy wstępne wykonyw,a1no w 4-6 godz. ipo pdbraniu wody. &
dania ;prowadzono Tównole,gle dwiema meitod:ami: me1todą ·rutynl()'WO sto
sowaną u inas, oraz feTmentacyj!Ilą metodą ,probówkową polecaną :przez 
Instytut Pasteura w Lille*). 

Porównania dwu metod oznaczania 'bakterii grupy coli w wodzie do
konano 1zesfawia,jąc ilości poszczególnych szczepów wyiz.o1ow:anych 'przy 
pomocy tych mefod. 

Ponadto, oeilem uzyskania dolkładnie'j'szej charntkterystyki tych metod, 
dokonano porównania następujących, różmiących je między s:obą ele
mentów: 

1. Porównanie zdorności formentacyjnych bakterii grupy coli w temp. 
30° i 370_ 

W badamach tych, zarówno w ~mp. 30°, jak i 3·7° st•o:siow:a;n,o zmody
fikowane ;podłoże Eijlkmana z czerwienią obojętną (z metodyki Butti.aux 
wzięto ty~ko. temp. !hodowli 30°, nie zas1tępują,c czerwieini IQJbojętmej pur
purą bromd~reizo1ową). 

2. Porównanie wzrlQJstu balkterii grupy coli na agarze E:ndo (37°) i na 
agarze Teaque-Levina (30°). 

3. Porównanie właściwości biochemicznych bakterii grupy co-li, hodQ
wanych w 'temp. 30° i 370_ 

4. Porównawcze zastosowanie dwu podłoży {F-ouada i Clarka) dla re
akcji z crerwienią me1tylową i reaikcji V,iJges'-Proskaue!Ta. 

W a:-,ama·ch pracy niniejszej przeprowadzono dodatkowe badania w kie
runku wy2macrenia na1jodpowiedniejszego czasu hodowli grupy coli ina 
podłożu Fouada w temp. 30°, prZ€d wykonaniem rea'kcji Voges-Proskau
er.a ii rea'kcji 'Z czerwieni'ą metylową. 

Do badań w.p~owadrono ponadto 'próbę Mackenziego, Gilbe1rta, Taylora 
celem ddkona.nia jej oceny jaikio metody s·zybkiej identyfika,cji E. coli. 

II. O m ó w i e n i e w y 'Il i k ó w h a d a ń 

W taibe,li I zestawiono i'1ości poszcz,ególnych szczepów ,girupy coli, wy
izolowanych za 1pomocą me1tody rutynowo 'Stosowanej w naszym kr:aju (P) 
oraz metody Buttiaux polecanej przez Lnstytut Pasteiura w LrHe (F). 

Jalk wynika z taheli, metodą P u:zyskamo ,podobny odsetek szcze1pów 
B. coli I, jak metod,ą F (odpowiednio: 10,3°/o i 9'0/o). Natomi,ast odsettek 
szczepów B. coli II wyiz.olowanych metodą P jest znacznie wyższy (2'0,0111/o) 
w :porównaniu z ,analogicznymi szcze,pami wyizol,o:wanymi metodą F 
(16,81tl/o). Ponadto metodą P wyizalmvano dość znaczny od:s1etek szczepów 
A. aerogenes I i II (13,1), podczas gdy metodą F nie wyiz:olowano w ogóle . 
szcz.epów 'tego typu. 
Metodą F 1naitomiast uzyskano większy odsetek szczepów ,pośrednich 

typu I i II (58,HO/o i 13,8'°/o) w porównaniu z metodą P {45,5-0/o 'i 11,8'0/o). 
Ponadto metodą tą wyizolowano 1 szczep B. cloacae. 

Badania nad zastosowaniem próby Macikenz1ego, Gilberta, Taylora 
(MGT) do szybikiej identyfikacji B. coli I wykazały, że 1próba ta dałH 
znacznie wyżs,zy odsetek tych szczepów (21,010/o) w porównaniu z meto
dami Pi F. 

*) Panu prof. dr R. Buttiaux składam serdeczne podziękowanie za okazaną po
moc i życzliwość. 
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Tabela I 
Wykaz szczepów grupy coli, wyizolowanych metodą P i metodą F. * ...•.. =~~. .R•:: .,~,:pu ··= ] Lk::toda R~d,aj I m:,~:~:d~FI 

B. coli typ I 

B. coli typ II 

Pośredni typ I 

Pośredni typ II 

A. aerogenes typ I 

A. aerogenes typ II 

B. cloacae 

Ogółem wyizolowano szczepów 

Ogólna liczba szczepów zidentyfikowanych 

Ogólna liczba szczepów niezidentyfikowa-
n ych 

12 

23 

52 

13 

4 

10 

133 

114 

19 

10,3 

20,0 

45,5 

11,4 

4,0 

9,1 

100 

85,7 

14,3 

13 

22 

77 

18 

1 

150 

131 

19 

9,9 

16,8 

58,8 

13,8 

0,7 

100 

87,3 

12,7 

*) Zgodnie z klasyfikacją Wilsona i Milesa (1946) , cyt. wg Buczowskiej (9). 

Jednakże n,ależy podikreślić, że wszystkie szczepy B. coli I, dkreślorne
wyżej wymienionymi metodami znalazły potwi€1rd!zenie w próbie MGT. 

Wyniki badań porównawczych, dotyczących zdolności fermentacy jnych 
bakterii gruipy coli, hodowanych na zmodyfikowanym podłożu EiJkmana 
z ozerwienią 'O'bojętną w temp. 30° i 37° przedsfawia tabela II. 

Tabela II 
Porównanie zdolności fermentacyjnych bakterii grupy coli, hodowanych w temp. 

30.0 i 37° 
-- - ·····----·······- - - --.-.---------·-••····-. =c== ==== = === ==-----=-.=,---- ---- -

Ilość prób 
o wyni

kach zgod
nych 

Próby o wynikach niezgodnych 
w temp. 30° i 37° 

Ilość prób 
wody prze

badanych 
równoległe 

w temp. 
30° i 37° 

w temp. 
30° i 37° 

Ogółem 

Próby o fer
mentacji wyż
szej w temp. 

Próby o fer
mentacji wyż
szej w temp. 

30° 37° 

L.*) ___ ·· .. -

189 

% -- __ _ L -- L ~ L 

100 I 62 I 32,s \ 127 

IJ __ __ L 

I -;;~;I 87 

L _ -·· - - ? ---
40 21,2 

*) L - liczba. 

Dla 32,8°/o prób wody uzyslka:n.o wyniki z,gcdne w obu :teml)ffaturach 
(stwierdwno fermentację w jednakowych objętościach wody posianej). 

Spośród prób o wyni'kac<h niezgodnych 46,0°/o stanowiły próby o fer
~tacji wyższej w temp. 30° *). 

*) Pr~y wykazujące ferm~mfację w mnfoj'szych objętościach wody niż w temp. 378• 
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T a b e 1 a III 
Porównanie W2lrostu balderlili g-m:py coli na agarze Endo i agarze Teagrue-Lervdna 

--- ,_----------=--------~,=- ~-========:-============= 
Wzrost na agarze Endo :i;~ Wzrost na agarze 

-o O' Teaque-Levina 

ó. 
:>. -Q) 

z 

:i; Ol ,..._ 

-~~~ "' ~ o S-< 
p. IO Ol 

,u ~-S 
'"' > O Ol Ql 
;::::: A...:l 

:>. 
~ 
o 
p. 
:>. 

E-< 

ó. ::s -:>. "' - ~o 
Q) Ol S-< 

z S-< N 
al ~ 

I I I I 
---- --~-,-----1--··-----·1-----1--- --1----1----

L **) I % L I % _ ~ I_%_ ~L=l;==-'c%c==-;==~~=='.=~=~=====c!======;====== L % L % L % L % 

2;~1100112;l48:;lil6-l 6,61 ll~ I ~4,7 I 1~51100 I 116159,51 44 I 22,6 I 35 I 17,9 

* W przypadkach wątpliwych w próbie wstępnej przesiewano z jednej próby 
wody po 2 l,uib 3 rozc-i-eńczenia wody. Stąid lic:zJba posiewów na agar Endo d agair 
Teaque-Levina nie pokrywa się z ogólną liczbą badanych prób wody. 

** L - liczba. 

W tabeli III porównaillo wz.rcst bakterii grupy coli na aga~ze Endo 
i agarze Teaque-Levina. Odsetek płytek wyka·zujących wzrost typowy dla 
bakterii grupy coli na aga1rze Teaque-Levina jest wyższy (59,516/o) od ana
logicznych danych dla aiga:ru Endo ·(48,7'0/o). Jednakże równocześnie dla 
a;ga1ru Teaque-Lev.im,a notowano 12IDacznie wyższy odse1telk płytek o wzro
§cie nietypowym (22,60/o) - · w porównaniu z podłożem Endo (6,610/o). 
W 0,7°/o 'Przypadków wzrostu nietypowego na a,gar:ze Teaque-Levi:na dal
sze badania (testy biochemiczne) wykazały obecność bakterii grupy coli. 

T ab e 1 a IV 
Właściwości biochemiczne bakterii grupy coli, hodowanych w temp. 30° i 37° 

Rodzaj testu 
biochemicznego 

Wytwarzanie in-
dołu 

Reakcja z czer-
wienią metylową 

Reakcja Voges-
Proskauera 

Reakcja z cytry-
nianem na podł. 
Simmsona 

Ogółem 

liczba te
stów pro
wadzonych 

Wyniki 
zgodne 

w temp. 
30° i 37° 

I W-yniki ~iezgodne w temp. 30° i 37° -

I 
Dodatnie Dodatnie 

Ogółem w temp. 30° w temp. 37° 

równolegle I Q' I 
;/;~~~ - __ )=_L_J__==%= 

Ol Ol 

I 
Ol 

I 
..o % ..o '.t ..o % N N N 

~ ~ .8 -
136 95 69,9 41 30,1 12 8,8 29 21,3 

132 90 68,2 42 31,8 37 28,0 5 3,8 

132 90 68,2 42 31,8 5 3,8 37 28,0 

134 94 70,2 40 29,8 27 20,1 13 9,7 

TabeLa IV zawiera wyniki badań dotyczących właściwości biochemkz
nych bakterii grupy coli, hodowanych w temp. 30° i 37°. Ogółem stwier-
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Ryc. 1. Występowanie doda,tniego odczy
nu z czerwienią metylową, w zależności 
od ilości dni hodowli na podłożu Fouada 

w temp. 300. 

dzono, że odsetek wyników niezgod
nych w porównywanych temperatu
rach wynosił dla poszczególnych re
akcji biochemicznych od 2'9,8 do 31,8. 
Ponadto, jak wynika z tabeli, w temp. 
30° uzyskano wyższe odsetki dodat
nich realkcji z cytrynianem na pod
łożu Simmonsa. Natomiast w temp . 
37° uzysk,ano więcej wyników dodat
nich w reakcji Voges-Proskauera 
oraz w próbach na wytwarzanie 
indolu. 

W przypadku wyników otrzyma
nych w reakcji z czerwienią metylo
wą i reakcji Voges-Proskauera nie 
można pomijać jednakże dodatkowe
go wpływu (poza temperaturą), ja,ki 
miało zastornwanie dwu odmi,ennych 
podłoży: podłoże syntetyczne Fouada 
(30°) i podłoż e Clarka (370). 

Wyniki dodatkowych badań nad 
wyznacz-eniem najdogodniejszego cza
su hodowli na podł,ożu Fouada w 
temp. 30° dla reakcji z -czerwienią 
metylową prz•edstawia ryc. 1. Jak 
wynika z wykresu, optymalny czas 

hodowli wynosi 96 godz. (Ten sam czas hodowli przewiduje rutynowa me
toda st-OSo:wan.a u nas dla reakcji z czerwienią metylową na podłożu 
Clarrka. 

Dla rreakcji Voges-Proskauera wykonano analogiczne badania, w wy
ni~m których stwierdzono, że wy.starczający czas hodowli na podłożu 
Fouada w tem;p. 30° wynosi 2'4 godz. (Oznacza to skrócenie czasu hodowli 
w porównaniu z ,podłoż€m Clarka dla tej samej reakcji o 48 godz.). 

WNIOSKI 

1. Wyższość temp. 30° nad temp. 37°, jako temperatury optymalnej dla 
hodowli większości 'bakterii grupy coli, zo3tała .przez nas w części po
twierdzxma. 

2. Za:stosowanie podłoża syntetycznego Fouada, w temp. ho/iowli 30°, 
pozwaila na skrócenie czasu wykonania odczynu Voges-Prnskauera z 72 
do 24 godz. 

3. Metoda MGT szylJikieij identyfikacji E. coli jest godna polecenia przy 
rutynowanych badaniach wody pitne:j na wsi. 

4. Dotychczasowe badania wykazały, że fermentacyjną metodą pro
bówkową polecaną ,prwz B-uttvaux można uzysikać nie mniej dokładnie 
niż metodą stosowaną rutynowo w naszym kraju, natomiast wyraźnie 
skraca czas !Pracy. Celem ;potwierdzenia powyższej tezy należałoby prze
prowadzić !badania na większym materiale, uzupełniając je badaniami 
kontrolnymi wód natura1nych, sztucznie zakażonych szczepami wzorco
wymi. 
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R. W o j t k o w s k a - U m i ń s k a, F. O s t a 'P c z u k 

COMPARATIVE STUDIES ON TWO METHODES FOR B. COLI 
DETECTION IN PUMP-WATER, BOTH BASED ON GLASS TUBE FER~NTATION 

TECHNIQUE 

Summ ary 

189 samples of pump-water f.rom rural a!'eas were analyzed for B. coli with 
the use of routine glass 1tube fermentation method and para1elly with tthe method 
advise,d iby Buttiaux. 

A!s the resulit orf rt;he study, ,the suitabili,ty of •Mackenzie's test for qu,ick dete-etion 

of E. coli in drinking wa1ter in rural 1areas was confirmed. The method advi'sed 
by Buttiaux was found to give in muoh short,er time as good the !'esults ais gi'ves 
(he routine method used now in this country. 
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