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Wstęp - Abstrakt

Projekt polega na określeniu wpływu światła widzialnego różnych długości fali, 

uzyskanego za pomocą diod świecących (LED), lub przefiltrowanego światła białego, 

obejmujących w przybliżeniu całe spektrum światła widzialnego na wzrost kolonii bakterii 

wodnych pochodzących z ze stawów i jeziora na terenie m. st. Warszawy. Próby zostały 

pobrane z trzech głębokości (toń wodna, okolice brzegu i dna) a bakterie hodowano na 

podłożu z bulionu odżywczego z dodatkiem peptonu i agaru.



Pomysł na projekt był wynikiem dyskusji o ograniczeniach sterylizacji promiennikami UV

i związaną z tym wiedzą o wpływie fal elektromagnetycznych z zakresu światła widzialnego na 

rozwój mikroorganizmów. Nasze badanie przeprowadzane na zbiorze organizmów 

występujących naturalnie, automatycznie zyskuje charakter praktyczny, na czym nam 

zależało. Wyniki badania mogą być wstępem do poszukiwania potencjalnych zastosowań 

praktycznych.

Wstęp - Motywacja



Ilustracje – projekt w praktyce

Tak wyglądały elementy projektu w praktyce – od lewej: przykładowa 

szalka Petriego z posianymi bakteriami, jedna z diod 

elektroluminescencyjnych SMD użyta w projekcie, trzy diody świecące 

w pojemniku z szalkami



Podstawy teoretyczne pracy oparte na 

przeglądzie literatury (pozycje 

wymienione w Bibliografii)

Na podstawie przeglądu najnowszej, ogólnodostępnej literatury naukowej, można stwierdzić, iż 

irradiancja wyłącznie falami elektromagnetycznymi bez dodatkowych rozwiązań 

biotechnologicznych z zakresu światła widzialnego może oddziaływać na bakterie:

• Powodując powstawanie rodników tlenowych, oraz innych rodników,

• Wpływając na elementy światłoczułe komórki bakterii

...czego następstwem jest zmniejszenie tempa wzrostu/śmierć kolonii bakterii.

• Wywoływać kierunkowy ruch bakterii, obserwowalny w podłożu płynnym, , tj. zjawisko 

fototaksji

Znajdujemy też prace naukowe będące dokumentacją eksperymentów z "fotouczulania

bakterii" - wywoływania u nich wrażliwości na światło, bądź używaniu światła do aktywacji 

szkodliwego dla bakterii związku chemicznego.

W naszej pracy możemy zaobserwować występowanie dwóch pierwszych rodzajów oddziaływań.



Opis badań - część I: Zbieranie próbek 

wody z bakteriami, opis ich morfologii

Badanie podzielono na trzy części:

1. Pobieranie próbek wody i wprowadzanie ich na podłoże z bulionem odżywczym; 

wykonanie pierwszych posiewów redukcyjnych; wstępne określenie morfologii kolonii i 

badanie mikroskopowe preparatu z bakterii barwionego met. Grama .

Pobierano wodę z trzech poziomów głębokości (toni wodnej, okolic 

brzegu, głębi jak najbliższej dna) wybranych stawów na terenie m.st. 

Warszawy i jeziora „Jezioro Gocławskie“. Potem wykonano posiew 

bakterii z próbek wody na podłoże stałe oparte na bulionie odżywczym 

z dodatkiem peptonu + agar 2%. Bakterie inkubowano w 

temperaturze pokojowej w ciemności. Następnie wykonano posiewy 

redukcyjne pierwszych kolonii (klasyczną metodą posiewem w kształcie 

litery T). Określano morfologię kolonii zgodnie ze skryptem Zakładu 

Genetyki Bakterii UW. Próbowano też ustalić rodzaje bakterii wykonując 

dodatkowo barwienie met. Grama



Ilustracja – schemat kolejności 

posiewów w badaniu



Opis badań - część II i II: Wykonywanie 

dalszych posiewów, eksperyment – inkubacja 

bakterii w świetle i ciemności

Wykonano kolejne posiewy redukcyjne 

opisanych wcześniej typów morfologicznych i 

poddano je naświetlaniu światłem dwóch 

rodzajów: 

• Z elektroluminescencyjnych diod (LED) o 

różnych długościach fal (413 nm, 460 nm, 

485 nm, 520 nm, 598 nm, 660 nm)

• światło w przybliżeniu białego z żarówek 

halogenowych przechodzącego przez 4 

rodzaje filtrów wąskopasmowych 

przepuszczających światło w zakresach 

zbliżonych do: 420-480nm, 520-600 nm, 

660-720 nm, 810-890 nm

2. Wykonanie posiewów redukcyjnych 

oddzielnych typów morfologicznych, 

poddanie ich naświetlaniu - właściwy 

eksperyment

Sposób naświetlania bakterii 

w naszym projekcie jest 

podobny do sposobu 

użytego w literaturze (Sang 

Woo et al. Vide: Bibliografia)



Zastosowania

Nasz projekt, jeśli w dalszych badaniach potwierdzimy negatywny wpływ światła na wzrost bakterii, może 

znaleźć następujące zastosowania: 

• Ulepszanie metod spektrofotometrii w mikrobiologii 

• Zwiększenie efektywności dezynfekcji wody w basenach a przez to zmniejszenie zużycia związków

zawierających chlor, nieprzyjaznych środowisku. 

• Ułatwienie czyszczenia basenów

• Zwiększenie wydajności metod sterylizacji wykorzystujących efektu fototoksyczności względem

mikroorganizmów
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