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MIKROBIOLOGIE

Souhrn věd o vlastnostech a funkcích mikroorganismů

Viry, viroidy
Chlamydie

Fytoplazmy

Bakterie
Rickettsie
Cyanobakterie (sinice)

Patogenní houby

Patogenní prvoci

Virologie

Bakteriologie

Botanika - algologie

Mykologie

Zoologie – parazitologie,
protozoologie, helmintologie

Amoeba proteus
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BAKTERIOLOGIE

Obecná b.

- Ekologie
- Cytologie
- Genetika
- Fyziologie
- Molekulární BI

Systematická b.

- odlišnosti a zvláštnosti 
jednotlivých druhů

- podle určených kritérií 
zařazení do systému

Teoretická bakteriologie Aplikovaná bakteriologie

Lékařská b.

- b. v/na lidském těle
- posouzení patogenity 

(např. podmíněně patogenní E.coli)

- citlivost na antibiotika

Veterinární b.

Zemědělská b.
- rostlinná
- živočišná
- fytopatologie
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MIKROBIOLOGIE

Mikroorganismy

Osídlení planety Země - stromatolity
Kosmopolitní
Přenos na velké vzdálenosti
Specializace 
Přežívání i v nevhodných podmínkách
Genetická variabilita

Molekulární analýzy – 97% genomu odlišná – jiná taxonomická jednotka
Rychlý přenos genů – role v metabolismu

1,5 kg mikrobů v těle člověka (1 buňka – 100 mikrobů)
Nezastupitelná role v ekosystémech
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4. st. př. n. l. Hippokrates - základní lékařské postupy

Do 15. st. příčiny inf. chorob neznámé, za původce označována „miasma“

Girolamo Fracastoro /1483–1553/ - učení o „contagiích“
- v mechanismu infekce předpokládá existenci malých
živoucích nedělitelných částic, které šíří nemoci;
epidemie syfilis
De contagionibus et contagiosis morbis et eorum curatione libri tres
(O nákaze a nakažlivých chorobách a jejich léčení, 1546) 

Johannes a Zacharias Jensenové 
- 1590 první pevné mikroskopy, dvoučočkové

HISTORIE MIKROBIOLOGIE
počátky
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Athanasius Kircher /1601-1680/ - německý jezuita, polyhistor
rozvinul princip kamera obscura - laterna magika
1658 – teorie animalkulí (spis Scrutinium Physico–Medicum Contagiosae Luis)
Mundus subterraneus (Podzemní svět, 1665)

Antonius van Leeuwenhoek /1632-1723/ 
- holanďan z Delftu
- popsal krevní buňky, spermie
- měknutí pepře
- jako první pozoroval bakterie
(povlak ze zubů) a ve vodě
prvoky „animalcules“
(Ve vodní kapce objevil spoustu 
"proklatých malých potvůrek" )

Francesco Redi /1626-1697/
- studoval anatomii hmyzu
- vyvrátil teorii o samooplození 
1688 publikován pokus s masem a červy 

Cca 275x

HISTORIE MIKROBIOLOGIE
počátky
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PrescottPrescott´́s s PrinciplesPrinciples ofof MicrobiologyMicrobiology (2009)(2009)

HISTORIE MIKROBIOLOGIE
- počátky mikroskopování



Světelná mikroskopie Elektronová mikroskopie
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HISTORIE MIKROBIOLOGIE
taxonomie

Friedrich Müller /1730-1781/

- spisovné taxonomické názvy mikroorganismů

1786 klasifikace bakterií

Carl von Linné /1707–1778/ 

- systém mikroorganismů, binomická nomenklatura

Christian Gottfried Ehrenberg /1795-1876/
- názvy bakterií, 22 tříd mikrobů

John Tyndall, Ferdinand Cohn
- 1876 objev tepelně odolných forem 
mikroorganismů - endospory 
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HISTORIE MIKROBIOLOGIE
chorobyD. Samojlovič /1726-1820/

- studium epidemie moru

Edward Jenner /1749-1823/
- anglický lékař
- 1796 očkování proti neštovicím (variola) – virus Varicella zoster
- při výrobě vakcíny použil kravské neštovice

Slovo „vakcína“ je odvozeno od slova „vaccinia“, což je označení tzv. kravských 
neštovic – onemocnění, jehož vyvolavatelé byly použity jako vůbec první očkovací 
látka. Vakcína vyvolává u očkovaných jedinců tvorbu protilátek, tento proces je 
nazýván imunizace. Tyto protilátky mají ochranný vliv, očkovaní jedinci 
jsou proti chorobě imunní.

2010 M. Sedlářová (KB PřF UP v Olomouci)



Louis  Pasteur /1822–1895/ 
- vzděláním chemik
- 1857 příčiny a podstata kvašení (víno), hniloby
- 1862 popřel teorii samoplození, objev 

mikroorganismů ve vzduchu
- mor bource morušového - záchrana 

hedvábnického průmyslu
- 1879 aktivní imunizace (cholera drůbeže)
- 1881 vakcína proti sněti slezinné 
(Bacillus anthracis)

- 1885 očkování proti vzteklině
- použití živných tekutých půd (bujónů) 
- sterilizace teplem, pasterizace

Od r. 1888 ředitel Pasteurova ústavu, dále pak 
Pasteurovy ústavy po celém světě…

Motto: „ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM“

HISTORIE MIKROBIOLOGIE
choroby
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HISTORIE MIKROBIOLOGIE
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Ignaz F. Semmelweis /1818–1865/
- 1847 zavedl dezinfekci rukou v nemocnicích 
(vymýcení horečky omladnic – poporodní sepse, 
působené otravou toxiny bakterií)
„zkažený vzduch“
boj proti ignoraci a aroganci nadřízených
Všeobecná nemocnice Vídeň

maďarský žid
sebepodceňování
vyhnanství - Pešť
Alzheimerova choroba

Joseph Lister /1827-1912/
- studoval srážení krve při operacích
- 1867 zavedl antisepsi (sterilizační, desinfekční postupy, k. karbolová)
- technika čistých kultur mikroorganismů

HISTORIE MIKROBIOLOGIE
choroby
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Robert  Koch /1843–1910/
- pevné půdy pro kultivaci bakterií
- barvení mikroorganismů
- kultivace B. anthracis působící anthrax 
- 1882 původce tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) 
- odhalil původce cholery (Vibrio cholerae)

Kochovy postuláty 

(= postup, jak zjistit zda organismus je 
původcem dané choroby):

1. izolovat očekávaného původce z nemocného
2. původce roste v čisté kultuře 
3. infikovat zdravého hostitele – organismus 
způsobí klasický klinický obraz choroby
4. izolovat stejný organismus/původce z nového 
nemocného

HISTORIE MIKROBIOLOGIE
choroby

http://www.gutenberg.org/files/27479/27
479-h/images/bacteriology_7.png

B. anthracis
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Stanislav Prowazek /1875-1915/ - objev původce trachomu 
(chlamydie), 1913 skvrnité horečky – Rickettsia prowazeki

Alexander Yersin /1863-1943/

- francouzsko-švýcarský lékař a bakteriolog
- 1894 během svého pobytu v Hongkongu objevil 
způsob přenosu dýmějového moru – původcem 
bakterie Yersinia pestis, přenos blechami hlodavců 
(Xenopsylla cheopis) 
- epidemie moru - souvislost s velkými erupcemi 
sopek 
- sérum proti moru
- zemřel ve Vietnamu

HISTORIE MIKROBIOLOGIE
choroby
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Ilja Iljič Mečnikov /1845–1916/
- srovnávací embryologie
- bakteriologie 
- gerontologie 
- propagoval požívání jogurtů

- fagocytóza a imunitní systém - 1908 NOBELOVA CENA

Paul Ehrlich /1854–1915/
- léčivá séra
- zakladatel chemoterapie /arsen - syfilis/
- imunologie – 1908 NOBELOVA CENA

HISTORIE MIKROBIOLOGIE
choroby - imunologie
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Alexander Flemming /1881–1955/ 
- Skotsko, láska k přírodě, „zelené prsty“
- chirurg, dobrý střelec – Inoculation Dept., Saint Mary´s, London (A. Wright)
- opsonický index (fagocytóza)
- 1.sv.v. – nesprávné používání antiseptik, válečná chirurgie
- 1922 lyzozym
- 1929 objev penicilinu (PNC) – Penicillium chrysogenum
- skromnost, dlouho nedoceněn, dále studovány chemoterapeutika

Howard Walter Florey /1898-1965/
Ernest Boris Chain /1906-1979/
- 1940 PNC v čistém stavu, Oxford University
technologie výroby – Anglie i U.S.A. – kukuřičný výluh
od r. 1941 podáván pacientům
kontrola dávkování 
potlačení pohlavních chorob vojáků 

1945 společná Nobelova cena za PNC za fyziologii nebo lékařství

u nás PNC až po 2. světové válce

HISTORIE MIKROBIOLOGIE
antibiotika 
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Sergej Nikolajevič Vinogradskij /1856–1953/
- ruský zakladatel půdní a ekologické mikrobiologie 
- objevil chemosyntézu a autotrofii bakterií, nitrifikační bakterie
- studoval funkce půdních bakterií v kolobězích prvků
- první izoloval Clostridium pasteurianum

HISTORIE MIKROBIOLOGIE
půdní MB

Selman Abraham Waksmann /1888-1973/
- 1944 objev aktinomycet při studiu 
dekompozičních procesů v půdě
1952 Nobelova cena za objev streptomycinu 
(STM) – účinek proti tuberkulóze

Martinus Vilem Beijerinck /1851-1931/
- holandský mikrobiolog a botanik
- objev virů (práce s TMV, Tobacco Mosaic Virus)
- vynález technik obohacovacích kultur – kultivace 
širokého spektra mikrobů s odlišnou fyziologií
- 1901 objevil bakterie rodu Azotobacter
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Význam bakterií

Bakterie dříve nazývány různě, např. Schizomycetes, „dělivé houby“

Rozkladači
- mineralizace organických látek - recyklace živin v ekosystémech
(reducenti, destruenti, dekompozitoři) 
- čištění vzduchu, vody, půdy - biodegradace

Symbióza s rostlinami, houbami, živočichy
- hlízkové bakterie…
- sinice v lišejnících…
- zažívací trakt býložravců, povrch těla živočichů u podmořských sopek a 
pramenů…

Fixace vzdušného dusíku
Rhizobium - symbióza s bobovitými rostlinami
Anabaena - symbióza s vodními kapradinami r. Azolla
volně v půdě Azotobacter
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Význam bakterií 

Původci chorob rostlin, živočichů a člověka (patogenní bakterie)

streptokoky - Streptococcus pyogenes - angíny, spála, růže, záněty hltanu, patrových 
mandlí; S. pneumoniae - zápal plic

stafylokoky - hnisavá onemocnění – vředy; Staphylococcus aureus

diplokoky - Neisseria gonorrhoeae - kapavka, při neléčení - klouby, šlachy, (sterilita)

- N. meningitidis - hnisavý zánět mozkových blan, septický šok, ledviny

salmonely - průjmová onemocnění, břišní tyfus, Salmonella enterica - 7 poddruhů 

S.e. typhi, S.e. typhimurinum…

vibria - Vibrio cholerae - cholera - průjmy, dehydratace, smrt

mykobakterie - Mycobacterium tuberculosis - TBC, malomocenství

listerie - Listeria monocytogenes - horečka, bolesti svalů, gastrointestinální problémy, 

pokud v CNS - bolesti hlavy, zmatenost, křeče 

rickettsie - Rickettsia prowazeki – skvrnitý tyfus
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5 µm
Figure 27.16

spirochety 
- Treponema pallidum - syfilis (přijíce=lues), nebezpečná pohlavní choroba, při 
neléčení se dostává až do CNS (progresivní paralýza-smrt)
- Borrelia burgdorferi - lymská borelióza - postižení kloubů, svalů, NS (ochrnutí)



Do konce 1. světové války byla identifikována 
většina původců bakteriálních chorob

S vývojem metod a přístrojů - rozvoj výzkumu virů

Pokroky v prevenci a léčbě infekčních onemocnění 
souvisí s objevem antibiotik

Nedostatky zůstávají v léčbě virových onemocnění 
a nemocí převládajících v rozvojových zemích

Objevují se nové nemoci (legionářská nemoc, 
AIDS, lymská nemoc, hantavirus, syndrom 
toxického šoku, nemoc šílených krav, ptačí 
chřipka)

Mnoho nemocí, které byly na ústupu, se začíná 
objevovat častěji (příušnice, černý kašel, 
záškrt, tuberkulóza)

Selekce organismů rezistentních vůči antibiotikům 
– problémy v nemocnicích

HISTORIE A BUDOUCNOST LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE
- souhrn

Dětská obrna

Spalničky

Záškrt
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PrescottPrescott´́s s PrinciplesPrinciples ofof MicrobiologyMicrobiology (2009)(2009)

Nemoci a historie lidstva



PrescottPrescott´́s s PrinciplesPrinciples ofof MicrobiologyMicrobiology (2009)(2009)

Nemoci a historie lidstva



V lednu 1994 proběhlo poblíž Los Angeles zemětřesení a tak se 
dostaly do pohybu vrchní vrstvy země a do vzduchu se uvolnily 
spory patogenních hub vyvolávající mykózy (onemocnění 
způsobená houbami). Kvasinky Cryptococcus, Histoplasma a 
Coccidioides - to jsou hlavní skupiny kvasinkovitých hub, které 
vyvolávají lidská onemocnění. V USA a jinde ve světě jich přibývá, 
zejména u nemocných s porušenou imunitou (při aidsu, po 
transplantacích, ve stáří). Po tomto zemětřesení vzniklo 170 
onemocnění, ale i jinak jsou mykóz ročně tisíce. Stávají se 
problémem v nemocnicích - jako tzv. nosokomiálních, nemocničních 
infekcí. Patogenní kvasinkové houby se stávají rezistentní na 
chemoterapii, hledají se nové léky.
(Science 266: 1632, 1994).

Nemoci a geologický vývoj Země
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7000 př. n. l. Sumer, Babylón – pivo zkvašováním cukru

Egypt – kvasinky k výrobě chleba, sýrů

5000 př. n. l. Babylón – ocet zkvašováním etanolu

Moderní mikrobiální technologie od cca 1940 – výroba penicilinu

Fermentační pochody využívané v technologicky řízených procesech

PRŮMYSLOVÁ MIKROBIOLOGIE
- mikrobiální technologie 

bioreaktory



Mikroorganismy v biotechnologiích:

Potravinářství: ocet, droždí, kysané mléčné výrobky, olivy, těstoviny
Zemědělství: siláž, bioplyn, krmná biomasa
Farmacie: enzymy, antibiotika, vakcíny, hormony
Analytika: stanovení vitamínů a AK, výroba látek značených radionuklidy
ŽP: čistění odpadních vod, řešení ekologických havárií
Nanotechnologie/lékařství: izolace magnetických částic
Molekulární biologie: transformace rostlin - GMO

Magnetospirillum griphywaldense
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Geobacter sp. – rod anaerobních bakterií (žijí v prostředí bez kyslíku); 
zástupci využívají kovy k získání energie, jiné druhy rozkládají ropu v 
kontaminovaných vodách nebo přeměňují organickou hmotu na elektřinu

Rozklad uranu

http://www.sharenator.com/Bacteria_Eating_Uranium/

http://www.sharenator.com/Bacteria_Eating_Uranium/


Likvidace ropných haváriíí
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Význam bakterií 

Biotechnologie

Bacillus subtilis – antibiotika

Escherichia coli – vitamín K, gen. transformace

Agrobacterium tumefaciens – vnášení genů do rostlin

Spirolina – výroba proteinů do potravin

laktobacily - mléčné výrobky

magnetotaktické bakterie – léčení rakoviny (cílené směřování léčiv do 
nádoru v magnetickém poli)

metanogenní archebakterie – produkce metanu = palivo

GMO – výroba různých sloučenin – inzulín, vakcíny, léčiva (proteiny) k 
prevenci cévních chorob, onemocnění ledvin …

atd.
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Význam bakterií

Původci chorob

Využití v bio-
technologiích



Kvasinky v biotechnologiích



Ostatní 
houby 
v bio-

techno
logiích



VIRY, VIROIDY, PRIONY - postrádají buněčný typ organizace
- nemají vlastní metabolismus, rozmnožují se v živé b.

Virus - DNA nebo RNA obklopená ochranným proteinovým obalem (kapsida), Viroid- řetězec RNA bez proteinového obalu, Prion - proteinová částice bez NK

PROKARYOTA - jednobuněčné organismy s jadernou hmotou bez membrány

Fytoplazmy - malé „bakterie“ bez BS, parazitují v sítkovicích rostlin
Bakterie - nemají chlorofyl nebo jiný než chlorofyl rostlin
Aktinomycety - vláknité bakterie
Sinice - chlorofyl i další pigmenty přítomny, nejsou v chloroplastech

EUKARYOTA – buňky s jedním nebo více jádry s membránou

Houby - veget. b. mají b. stěnu, bez chlorofylu
Řasy - veget. b. mají b. stěnu, chlorofyl v chloroplastech
Prvoci - jednobuněčné, bez pravé buněčné stěny

Procaryontae - bakterie a cyanobakterie (prokaryotické řasy – sinice)
Protista - prvoci a eukaryotické řasy, myxomycota
Fungi - houby
Animalia - mnohobuněčné živočišné organismy
Plantae - vyšší rostliny 

VLASTNOSTI  NEBUNĚČNÝCH  A BUNĚČNÝCH MIKROORGANISMŮ

© 2010 M. Sedlářová (KB PřF UP v Olomouci)



Mikrofosilie

Málo dostupných poznatků do r. 1860

Zdroj materiálu pro studium: stromatolity 
a skály v západní Austrálii

Bakterie ve fosiliích – existence už v 
karbonu a devonu, podobnost s 
dnešními



Přehled metod používaných v taxonomii



Evoluce prokaryot a eukaryot 
(porovnání sekvencí 16S ribozomální RNA)

(Podle Bergey´s Manual of Systematic Bacteriology)
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Evoluce prokaryot a eukaryot – přehled teorií

eocyty = 
sirné, 

extrémně 
termofilní 

prokaryota

eukaryota
vznik fúzí 
bakterie a 

archebakterie

Výsledek ovlivněn výběrem studovaných genů: zásobní+přenos gen. inf. (1) vs. metabolismus (2)
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Bakterie



Vývoj systématiky eukaryot
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Summary of Eukaryotic 
Supergroups

Assessment based on 
analysis of molecular 

genealogies. 
+++, well supported; 

+, some support; 
−, support missing or very 

limited. 
Nuclear, genealogies based 

on nuclear genes. 
Plastid, genealogies based 

on chloroplast genes. 
Pictured organisms: 

Lesquereusia, 
Thalassionema, 

Jakoba, 
Proterospongia, 

Cosmarium, 
Ammonia.

Images: micro*scope, 
http://starcentral.mbl.edu/microscope

Citation: Parfrey LW, Barbero E, Lasser E, Dunthorn M, Bhattacharya D, et al. (2006) Evaluating 
support for the current classification of eukaryotic diversity. PLoS Genet 2(12):
e220. doi:10.1371/journal.pgen.0020220
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Raven and Johnson's Biology, 6th edition

současné bakterie prokaryotický předchůdce    eukaryotická buňka

VZNIK EUKARYOT - VNITŘNÍ MEMBRÁNY

kompartmenty – různá místní prostředí v rámci buňky umožňují fungování metabolismu



VZNIK EUKARYOT - ENDOSYMBIÓZA
mitochondrie
chloroplasty - stupeň endosymbiozy se odráží v počtu membrán na povrchu



Fylogeneze života
- teorie sériové 

endosymbiózy (TSE)

Margulisová L. (2004) 
Endosymbotická planeta. 

Academia, Praha.© 2010 M. Sedlářová (KB PřF UP v Olomouci)



Srovnání prokaryotických
a eukaryotických buněk

BACTERIA ARCHAEA EUKARYA

Rozměry buňky 0,5-10 μm 0,5-5 μm 10-100 μm (až cm)

Počet chromozomů 1 kruhový 1 kruhový 1 a více lineární

Jaderná membrána - - +

Dělení jádra mitózou - - +

DNA tvoří komplex s histony NE NĚKDY ANO

DNA bez intronů bez intronů exony + introny

Replikace DNA začíná na 1 místě začíná na 1 místě začíná současně
na mnoha místech

Polycistronická mRNA (kóduje 
více než 1 bílkovinu)

+ + -

mRNA introny - - +

RNA polymerasa
- počet enzymů

1 1 3

RNA polymerasa
- struktura

jednoduché uspořádání 
4 podjednotek

komplexní uspořádání 
8-12 podjednotek

komplexní uspořádání 
12-14 podjednotek
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BACTERIA ARCHAEA EUKARYA

Buněčná stěna vždy peptidoglykan
s muramovou kyselinou

variabilní složení, nikdy 
není muramová kyselina

variabilní složení
i struktura

Lipidy 
plazmatických 
membrán

esterová vazba, lipidy 
s rovným řetězcem -
fosfolipidy a hopanoidy

éterová vazba, lipidy 
s větveným řetězcem -
glycerol dietery a  
tetraetery

esterová vazba, lipidy 
s rovným řetězcem –
fosfolipidy a steroly

Organely (mitochondrie,  
chloroplasty, ER, GA …) - - +

Fotosyntetické pigmenty
bakteriochlorofyl
v chromatoforech

bakteriorodopsin
v chromatoforech chlorofyl v chloroplastech

Ribozómy 70 S 70 S 80 S

Citlivost k chloramfenykolu
a kanamycinu

+ - -

Citlivost k anisomycinu - + +

Plynové váčky + + -

Srovnání prokaryotických
a eukaryotických buněk
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P                       E
Rozměry buňky: 0,3 – 0,5  μm         2- 20 μm 

Genetická struktura:
Počet chromozomů                         1                   1 a více
Dělení jádra mitózou                       -- +
Jaderná membrána                         -- +

Buněčné struktury:
Buněčná stěna                        stejná stavba         rozdílná
Mitochondrie, organely                    -- +
Ribozómy                                      70 S                    80 S
Fotosyntetické pigmenty       v chromatoforech  chloroplastech 

SROVNÁNÍ PROKARYOTICKÝCH A EUKARYOTICKÝCH BUNĚK



Archaea (Archaebacteria)

ŘÍŠE PROCARYONTAE

- pouze vzdáleně příbuzné ostatním prokaryotům
- v buněčné stěně chybí peptidoglykan
- pravděpodobně prodělaly menší evoluční změnu než eubakterie
- existují za extrémních podmínek, starší systém podle ekologie a 

biochemie zástupců:

Methanogeny - striktně anaerobní, oxidují H2 a redukují CO2 na CH4

Methanobacteruim, Methanococcus

Halobakterie - v silných roztocích solí, energii získávají z organických látek 
nebo světla (bakteriorhodopsinu)

Termofilní archaebakterie - vysoké teploty většinou v přítomnosti 
elementární síry, kyselé prostředí (pH 1-3)
Sulfolobus, Thermoplasma
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ŘÍŠE PROCARYONTAE
Odd. Cyanobacteria - sinice

- fotolitotrofní prokaryotické organismy
- při fotosyntéze využívají vodu, na světle uvolňují O2, schopnost fixace N2

- kruhová DNA (jadérko a karyolema chybí), ribozomy, tylakoidy, granule cyanofycinu, karboxizomy  
(enzymy), plynové měchýřky (aerotopy) – nadnášení, na hladině lepší světelné podmínky pro fotosyntézu 

- fykobilizomy na tylakoidech, barviva chlorofyl a, fykobiliprotein /fykocyanin, fykoerytrin, xantin/
- pevná mnohovrstevná buněčná stěna, peptidoglykan
- aktivní pohyb
- morfologie      jednobuněčné = kokální formy sinic (kolonie)

množí se dělením, vzácněji exosporami
jednoduchá n. rozvětvená mnohobuněčná vlákna = vláknité formy sinic

množí se dělením, hormogoniemi (krátké vl.), 
specializované buňky: 

akinety – i dormantní stadium heterocysty – molekulární fixace vzdušného N2 , i jiné 2 způsoby, 
chybí fotosystém II, ale je dýchací řetězec+nitrogenasa

Nodularia spumigena

Aerotopy
Nodularia litorea

Annabaena

Chroococcus

Anabaena crassa



Odd. Bacteria (Eubacteria) bakterie

autotrofní (fotolitotrofní, chemolitotrofní)
heterotrofní (fotoorganotrofní, chemoorganotrofní)

- vznik v prekambriu (anaerobně heterotrofní) - z nich fermentující b. (klostridie, spirochety, mykoplazmata, 
lakrobacily)

Velikost bakterií
Tyčinkovité  b. – tloušťka 0,3-2 µm, délka 1-7 µm
Koky                – 0,5-5,5 µm

Gramovo barvení (krystalová violeť + KI) 
Grampozitivní b. – fialové zbarvení 
Gramnegativní b. – červené zbarvení

Základní  tvary  bakteriálních buněk

Koky
-kulovité bakterie
-diplokoky (Diplococcus pneumoniae)

-streptokoky (řetízky)

-tetrakoky
-stafylokoky 
-sarciny (krychlovitého tvaru)
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Základní  tvary  bakteriálních buněk - pokrač.

Tyčinky
-diplobakterie
-streptobakterie
-palisádové seskupení

Zakřivené  bakterie
-vibria
-spirily
-spirochéty

Vláknité  bakterie
-dlouhá, tenká vlákna, spojené slizem
-ř. Actinomycetales

Hvězdovité b.

Větvící se bakteriální b.

Escherichia, 
Pseudomonas

Clostridium, 
Bacillus
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Uspořádání 
buněk a bičíků 

bakterií

A. Bacillus subtilis, Cohn, a 
Spirillum undula, Ehrenb.
B. Planococcus citreus (Menge) 
Migula.
C. Pseudomonas pyocyanea
(Gessard), Migula.
D. P. macroselmis, Migula.
E. P. syncyanea (Ehrenb.), Migula.
F. Bacillus typhi, Gaffky.
G. B. vulgaris (Hauser), Migula.
H. Microspira Comma (Koch), 
Schroeter.
J, K. Spirillum rubrum, Esmarsch.
L, M. S. undula (Müller), Ehrenb. 
(podle Migula)



Buněčné funkce

Základní funkce buněk

- ohraničení vnitřního prostoru buňky, oddělení od vnějšího prostředí

- tvorba, ukládání a využití energeticky bohatých sloučenin

- replikace genetické informace

- syntéza buněčných součástí

Nadstandardní  funkce buněk

- pohyb

- přenos genetické informace na další buňky

- skladování rezervních zdrojů energie (sacharidy, lipidy)

- vytváření jiných typů buněk (endospor)
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Struktura bakteriální buňky

Struktury, vyskytující se u všech bakterií:
- nukleoid /jádro/
- cytoplazma
- ribozómy
- cytoplazmatická membrána
- buněčná stěna

Struktury, nevyskytující se u všech:
- pouzdro /kapsula/
- bičíky - u pohyblivých b.
- fimbrie /pilusy/ - u G- b.
- inkluze
- mesozómy
- chromatofory a chlorobiové váčky - u fototrofních b.
- endospory - u čel. Bacillaceae

Struktury vnitřní: nukleoid, cytoplazma, ribozómy, inkluze

Struktury vnější: cytoplazmat.m., buněčná stěna, bičíky, fimbrie, mesozómy, 
chromatofory, endospory
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Nukleoid
- 1 molekula DNA - chromozóm bakterií 
- 10% objemu buňky, v jaderné oblasti
- není od cytoplazmy ohraničen membránou
- nedělí se mitoticky

Plazmidy
- kruhové DNA, kódují neesenciální vlastnosti
- v buňce existuje mnoho kopií
- dělení nezávisle na chromozomech



Cytoplazma
-globulární bílkoviny
- RNA, aminokyseliny, nukleotidy
- soli organických kyselin
- biosyntetické pochody aminokyselin, 

nukleotidů, polysacharidů, DNA, RNA

Ribozómy
- volně v cytoplazmě, 70 S (x eukaryota 80 S)
- funkce ribozómů spočívá ve správném přečtení gen. kódu
- velká a malá podjednotka (mezi nimi prochází mRNA)
- segment mRNA  při biosyntéze 

polypeptidového řetězce 
odpovídá 8 kodonům

- rRNA jednořetězcová
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- Podle genetického kódu se na ribozómech vyrábějí bílkoviny (B) ze základních 20 aminokyselin AK.

- Početná skupina tvorů včetně člověka do B umí vložit i AK selenocystein. Využívá k tomu trojici písmen 
genetického kódu, která za obvyklých okolností znamená „tečku“ – tedy povel, aby syntéza bílkoviny 
v tomto místě skončila. Za určitých podmínek se „tečka“ stává „slovem“ a syntéza bílkoviny pokračuje právě 
selenocysteinem. 

- Jedna z bakterií vegetujících v kravském bachoru je schopna zařadit do svých bílkovin i 22. aminokyselinu 
pyrrolysin. Používá stejného triku – proměny genetické „tečky“ na „slovo“. 

- uměle byla získána bakterie vyrábějící myoglobin z 20 základních AK + o-metyl-L-tyrozin+L-homoglutamin

Aplikace:

- fluorescenční značení bílkovin 
- sledování jejich pohybu v organismu
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Cytoskelet bakterií

bakteriální homolog tubulinu
- FtsZ - spirální uspořádání+Z-kruh - váže se na a hydrolyzuje GTP (cytokineze, transport DNA)

bakteriální homology aktinu
- MreB - rovná protofilamenta - determinace tvaru b.
- ParM - double helix - vazba s ATP - segregace plazmidů
- FtsA

intermediální filamenta
- crescentin – udržení morfologie b.

Podíl 
na přesné 
lokalizaci 
průběhu 

biochemických
reakcí 
v rámci 
buňky 

eubakterií i 
archebakterií



Cytoplazmatická  membrána

Struktura
fosfolipidová dvojvrstva

- příčný pohyb lipidů
Eubacteria - obsahují mastné kyseliny
Archaebacteria - ne MK
Mykoplazmata - steroly

- pružná, nepropustná pro vysoce 
polární molekuly

globulární  bílkoviny
- mozaikovitá struktura
- jediná membrána prokaryot

Tloušťka 10 nm

Funkce
- osmotická bariéra
- semipermeabilní
- spec. enzymy - permeázy
- je sídlem :        - cytochromů a bílkovin

- enzymů - katalyzují biosyntézu fosfatidů a glykolipidů 
- enzymů pro biosyntézu buněčné stěny
- DNA- polymeráz

Rostlina

Bakterie 
Hopanoidy stabilizují 
membránu
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Buněčná  stěna

- pevná, elastická, propustná pro soli
- rozdílná u G+ a G- bakterií, u mykoplazmat chybí
- udržuje tvar, chrání před lyzí (osmotický tlak)

Základní složka
peptidoglykan /mukopeptid/ - „kostra“

(N-acetylglukosamin + k. N-acetylmuranová)
- jen u Eubacteria x Archaebacteria nemají
- syntéza ovlivněna penicilínem
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Barvení podle Grama

-krystalová violeť 
(2g k.v. + 20g 95% etOH, 
po rozpuštění doplnit do 100ml 
1% oxalátem amonným)

-Lugolův roztok 
(1g jod + 2g KI, 
+ 300ml dH2O)

-safranin 
(0,25g s. + 10ml 96% etOH, 
po rozpuštění 100ml dH2O)

- fixace

G-
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Barvení podle Grama



Buněčná  stěna

G+ bakterie
- tloušťka 20 nm
- peptidoglykan 
- teichoová kyselina (glycerol + ribitolfosfát)

- teikuronové kyseliny
- bílkoviny
- (glykolipidy) (korynebakterie, 

mykobakterie – kys. mykolová)

Bacillus licheniformis

Bacillus cereus
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Buněčná  stěna

G- bakterie
- tloušťka 10-15 nm
- peptidoglykan – tvoří jen 10-20%

- lipopolysacharidy – často toxické
(toxická lipidová část=endotoxin)

- fosfolipidy
- lipoproteiny

Aquaspirillum_serpens

Escherichia coli
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Kyselé barvení fuchsinem

- použití pro stanovení mykobakterií (př. Mycobacterium tuberculosis, M. leprae, 
M. bovis), které se nebarví Gramovým barvením kvůli lipidu na povrchu buňky

- v buněčné stěně vysoký podíl lipidů s 60-90 uhlíkatými kyselinami mykolovými,  
v kyselém roztoku alkoholu vážou bazické barvivo fuchsin

Princip

- zahřátí v roztoku bazického fuchsinu a fenolu

- promytí směsí kyseliny a etOH 
(mykobakterie se neodbarví)

- dobarvení metylenovou modří

Mycobacterium leprae
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Bakteriální pouzdro (kapsula)

- želatinové pouzdro vně BS u některých kmenů, za určitých podmínek výživy
- zabraňuje vysychání, t, ch. látkám, zvyšuje rezistenci někt. patogenních b.
- přichycení na různé povrchy, mohou tvořit jemná, krátká vlákénka (glykokalyx-polysacharidy)
- kmeny s BP na agaru tvoří hladké kolonie = S-formy (smooth), 
mutací mohou přecházet v drsné = R-formy (rough)

Složení
polysacharidy
polypeptidy

Makrokapsuly
- polysacharidy (Streptococcus pneumoniae –ochranná funkce, S. mutans – přilnutí k zubům)
- lipidy (Bacillus)
- často uronové k. (Streptokoky sk. A a C k. hyaluronová)

Mikrokapsuly
- tloušťka do 0,2 nm
- bílkoviny + polysacharidy (enterobakterie)
- bílkoviny (Streptokoky sk. M a T)

Sliz 
- vznik vylučováním složek z pouzdra, volně připojená nepravidelná vrstva
- Leuconostoc mesenteroides (sacharózu z prostředí přemění na dextran)
- Acetobacter aceti (vylučuje celulózu - spojení buněk)
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Bičíky (flagella)

Funkce - pohyb
- tloušťka 0,01-0,02 μm délka 3-12 μm
- není u koků
- pohyb vzniká otáčením (jako lodní šroub) 

spirily 40-60 ot./m
Vibrio cholerae až 200 ot./m

- chemotaxe, aerotaxe, fototaxe, osmotaxe, termotaxe
Struktura – flagelin + sacharidy

Začíná 
polymerace
flagelinu

Fimbrie (pilusy)

Funkce – přilnavost – obsahují adhesiny
- tloušťka 7-10 nm délka 1-4 μm
- hlavně u G- b.
- b. mohou přilnout k buňkám i podkladu
Struktura - bílkovinné složky svinuté do šroubovice

G- G+

http://youtube.com/watch?v=0N09BIEzDlI&mode=related&search
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Inkluze
- zásobní  látky, v podobě granul (polysacharidy, k. poly-β-hydroxymáselná, tukovité látky, polyfosfáty, S)

Glykogenová  granula
- volně  rozptýlené, ohraničeny jednovrstevnou membránou
- podobné glykogenu, nebo amylopektinu
- rod Bacillus, Clostridium
- hromadí se v b. při dostatku C výživy a při nedostatku N

Granula kyseliny poly-β-hydroxymáselné
- ve formě granul ohraničených jednovrstevnou membránou
- rod Bacillus, Pseudomonas - anaerobní  b. - polymer
- zdroj energie a uhlíku

Granula síry - v buňkách sirných bakterií

Plynové vakuoly
- u fototrofních zelených a purpurových sirných bakterií aj.
- plynové váčky
- cylindrický vzhled, jednovrstevná membrána pevná, nepropustná pro vodu

Chlorobiové váčky 
- bakteriochlorofyl a, c, d - jednovrstevná membrána
- čeleď Chlorobiaceae - zelené sirné b.

Polyfosfátová granula
- při nedostatku živin /S/, zdroj fosforu
- kulovitý tvar
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Mesozómy
- u G+ b.
- měchýřky vzniklé v(y)chlípením CM 
- funkce? tvorba septa, aerobní respirace

Chromatofory
- měchýřkovité, váčky postupně vevnitř 
segmentovány
- fotosyntetické pigmenty+barviva

Periplazmatické váčky 
- u G+ b. 
- obsahují B, enzymy, proteasy 
- (u G- b. při přeměně na sféroplasty uvolněny do 
prostředí)

Prochloron
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Bakteriální spora
= Endospora (vzniká endogenně, uvnitř vegetativních buněk)

- klidová (dormantní) forma buňky = nulový metabolismus a extrémní odolnost 
- vyvíjí se při nedostatku živin a v nepříznivých podmínkách prostředí
- diferenciace na prokaryotní úrovni, řízena spícími geny, jejichž exprese je 
ovlivněna impulzy z prostředí (dojde k vypnutí dosud aktivních genů)

- výskyt u některých G+ bakterií, hlavně zástupci rodů Bacillus, Clostridium

- ke sporulaci dochází ke konci exponenciální fáze růstu (tvorba spor trvá cca 10h)
- po rozdělení nukleoidu dojde k asymetrickému rozdělení buňky (místo 
symetrického) = dvě nestejně velké poloviny s úplným genomem

- na počátku diferenciace spory dochází k obalení DNA membránou a v průběhu 
zrání se tvoří vícevrstevná buněčná stěna = zralá spora je odolná vůči podmínkám 
prostředí, nebarví se 

- energie k syntéze struktur spory ze zásobních granul - oxidace vnitrobuněčné 
kyseliny poly-ß-hydroxymáselné
- u aerobů je nezbytný kyslík, u anaerobů kyslík sporulaci inhibuje
- potřeba kationtů (NH4, Mn, Ca, Co, Ni) i aniontů (PO4, SO4, NO3)
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Průběh sporulace

• změna jaderného materiálu - oba chromozomy vytvoří jediné vlákno umístněné 
podélně v buňce
• vytvoření přepážky (= septa) - tvorba vychlípeniny membrány dovnitř buňky a 
vytvoření septa
• vznik prospory - vychlípením septa vznikají z membrány další 2 membrány -
vnější a vnitřní, vzniká prospora (další fáze sporulace mohou probíhat bez živin, 
důležité jsou vápenaté ionty)

• tvorba obalových vrstev spory
- mezi vnější a vnitřní membránou se tvoří silná vrstva - kortex
- mezi kortexem a vnitřní spor. membránou vzniká sporová stěna a vnější plášť
- u některých druhů exosporinum

• zrání spory
- ztráta vody (15%)
- v buněčné stěně se ukládá dipikolinát vápenatý, který zaručuje spolu s malým 
obsahem vody tepelnou odolnost (var za normálního tlaku; proto autoklávy)
- kyselina dipikolinová (pyridin-2,6-dikarboxylová kys.) chybí u vegetativních buněk

• uvolnění spory z buňky
- jen u některých druhů bakterií
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Tvorba 
endospory

Bacillus
megaterium

Microbilogy 6th edition (2005)
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Zrání spor
Bacillus ramosus (Fraenkel)

Fáze vývoje spor u Bacillus 
ramosus (Fraenkel) podle 
udaných časů (kultivace visící 
kapky za vysokého tlaku).
Proces začíná tvorbou „jasných 
tělísek“ (A, B), které se zvětšují 
a spojují dohromady (C) až 
vytvoří uvnitř buněk základ 
spory (D) - každá endospora v 
jednom segmentu, nejdříve je 
ohraničena membránou a 
během zrání se obaluje dalšími 
vrstvami buněčné stěny (E)
(H. M. W.)
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První pokusy s klíčením spor

Bacillus ramosus (Fraenkel)

A. Spora – vyočkována v 11:00 (a), 
bobtná v 12:00 (b), klíčí v 15:30 
(c) a dál roste 18:00 (d) a 20:30 
(e); vzniká vlákno rozdělené na 
tyčkovité buňky – o půlnoci 12 
buněk (f).

B, C. Podobné série fází s časy 
pozorování experimentů; (f) a 
(g) rozpad vlákna na tyčky.

D. Klíčící spory v různých fázích, s 
různými způsoby vyrůstání 
vlákna z membrány spory

http://www.gutenberg.org/files/27479/27479-h/images/bacteriology_2.png

Klíčení spor
- spontánní (po přenesení do vhodných podmínek - voda, živiny, pH, teplota)
- po aktivaci (teplo: 60-80°C/2-5 min nebo přídavek aminokyselin, např. alaninu)
- průběh (trvá 30 až 60 min): BOBTNÁNÍ (porušení kortexu, příjem vody) -
NARUŠENÍ OBALU (uvolnění dipikolinátu, prasknutí obalů) - DĚLENÍ
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Typy spor a klíčení 
bakterií (Zopf.) 
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A. Fáze vývoje endogenních spor u
Clostridium sp.
B. Endogenní spory Bacillus subtilis.
C. Řetízek koků Leuconostoc 
mesenterioides se 2 sporami, tzv. 
arthrosporami (van Tieghem).
D. Pohyblivá tyčka s bičíkem a endosporou.
E. Tvorba spor u bakterií typu Vibrio (c) a 
Spirillum (a,b,d)
F. Dlouhá tyčkovitá bakterie s endosporou (v 
něm. literatuře tyto bakterie = 
"Köpfchenbacterien").
G. Vibrio sp. se sporou (Prazmowski).
H. Clostridium – 1 buňka se 2 sporami ( 
Prazmowski).
I. Spirillum s mnoha sporami (a), které jsou 
uvolňovány rozpadem mateřské buňky (b).
K. Klíčení spory B. subtilis – osa růstu klíčící 
tyčky v pravém úhlu s podélnou osou spory.
L. Klíčení spory Clostridium butyricum – osa 
růstu klíčící tyčky stejná jako podélná osa 
spory.
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Bacillus megaterium (podle de Baryho)

a, řetízek vegetativních buněk, 
které rostou a dělí se (bacilli).
b, dvojice veg. buněk.
p, tyčka ve stejné fází (rozdělená 
na 4 segmenty) po ošetření
alkoholovým jodovým roztokem.
c, d, e, f, fáze vývoje endospory.
r, tyčka rozdělená na 4 části, v 
každé zrající endospora.
g1, g2, g3, úvodní fáze klíčení
spor (po několika dnech 
vysušení);
h1, h2, k, l, m, následné fáze 
klíčení spor.

http://www.gutenberg.org/files/27479/27479-h/images/bacteriology_6.png
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CHEMICKÉ SLOŽENÍ BAKTERIÁLNÍ BUŇKY

Prvky : Makrobiogenní – C, H, O, N, S, P, K, Na, Mg
Mikrobiogenní - Fe, Cu, Mn, Co, F, Br, Si, Sr, Va, Zn, Ba

Sloučeniny:
Nízkomolekulární: 
aminokyseliny, monosacharidy, oligosacharidy, hexosaminy, nukleotidy, 
voda

Vysokomolekulární :
Bílkoviny, nukleové kyseliny, polysacharidy, lipoproteidy, mukopeptidy

Obsah sušiny          Polymery                 Prvky
voda 80%                 DNA    3-4%             O   20%
sušina 20%              RNA 10-20%            H   10%

lipidy 10%               S 2-3%
buň. stěna 20%      P   6-8%
proteiny 50%          N  10-15%

C   50%
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Nukleové kyseliny /NK/

NK = polymery složené z nukleotidů

Nukleotidy jsou základními stavebními jednotkami nukleových kyselin

Molekula nukleotidů obsahuje:
1.dusíkatou organickou bázi
2.pentózu /deoxyribózu nebo ribózu/
3.kyselinu fosforečnou

Z organických bází se v nukleotidech vyskytují:
1.purinové báze – adenin a guanin

2.pyrimidinové báze - cytozin, tymin, a uracil

vazbou na 1-uhlík pentózy vznikají nukleozidy

nukleotidy- vznikají vazbou kys. fosforečné 
na 5-uhlík pentózy nukleozidu

- deoxyribonukleotidy
- ribonukleotidy
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Polynukleotidy- polymery nukleotidů
Nukleotidy v polynukleotidech spojeny:
Fosfátová skupina se váže na 5- uhlík pentózy jednoho nukleotidu, 
spojuje se estericky s 3-uhlíkem pentózy druhého nukleotidu. 
Vznik řetězce nukleotidů spojených 5-3 fosfodiesterovými vazbami

E. coli
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Deoxyribonukleová kyselina /DNA/

Složení: polymery 4 deoxyribonukleotidů

deoxyadenozin-5-monofosfát
deoxytymidin-5-monofosfát
deoxyguanozin-5-monofosfát
deoxycytozin-5-monofosfát

Základní znaky DNA:
1.složena ze dvou polynukleotidových řetězců, 
spirálně otáčejí osu- dvoušroubovice
2.vnější část- molekuly deoxyribózy spojené fosfodiesterovými vazbami
3.báze jednoho polynukleového řetězce se poutají vodíkovými vazbami 
s bázemi druhého řetězce- adenin se páruje dvěma vodíkovými vazbami 
s tyminem , guanin třemi vodíkovými vazbami s cytozinem
4.oba polynukleotidové řetězce dvoušroubovice DNA jsou komplementární
5.oba komplementární řetězce jsou antiparalelní

Biologická funkce DNA:
- tvoří v bakteriální buňce strukturu chromozómu a  plazmidů
- v sekvenci nukleotidů DNA informace o sekvenci AK v bílkovinách
- po rozdělení mateřské buňky se dědí
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Ribonukleové kyseliny /RNA/
- polynukleotid, polymerem ribonukleotidů 
- obsahuje adenin, guanin, cytozin a uracil
- nukleotidy obsahují místo deoxyribózy ribózu

Význam: při biosyntéze bílkovin

3 typy RNA:
1. mediátorová RNA- mRNA tRNA
do ní se přepisuje genetická 
informace z DNA, podle ní se 
sestavují sekvence aminokyselin 
v polypeptidových řetězcích bílkovin
2. ribozomální RNA – rRNA
obsažena v ribozómech, 
podmiňuje připojení mRNA 
k ribozómům
3. transférová RNA- tRNA
přenáší aktivované aminokyseliny 
do ribozómů
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Studium molekulových znaků mikroorganismů













Proteosyntéza

- prodlužování polypeptid. řetězce 
- v ribozomu 3 vazebná místa:

P = peptidylové (donorové)
A = aminoacylové (akceptorové)
E = exit

Pohyb řetězce mRNA ve směru šipky

E. coli



Ukončení proteosyntézy
u prokaryot

UAA - nejčastější ze tří 
koncových kodonů

Na ukončení proteosyntézy 
se podílejí 3 RF (release)
faktory, které pomáhají 
ribozómu v rozpoznání 
nesmyslného kodonu
a oddělení podjednotek
Pravděpodobně dochází 
i k hydrolýze GTP

Proteosyntéza
- enzym peptidyltransferasa
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Aminokyseliny
Bílkoviny- polymery složené z aminokyselin
Na uhlík α vazba aminoskupiny α-NH2, karboxylová skupina α-COOH a proton    

H
α

R     C      COOH

NH2
R = H - Glycin  Gly
R = CH3 – Alanin Ala

1.Aminokyseliny s nepolárním hydrofobním zbytkem: 
Alanin, Valin, Leucin, Izoleucin, Prolin, Fenylalanin, Tryptofan, Methionin

2.Aminokyseliny s neutrálním polárním zbytkem:
Glycin, Serin, Treonin, Cystein, Tyroxin, Asparagin, Glutamin

3.Aminokyseliny se zásaditým zbytkem:
Lyzin, Arginin, Histidin

4.Aminokyseliny s kyselým zbytkem:
Asparagová kyselina - Asp, Glutamová kyselina - Glu
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Peptidová vazba
Skupina α- NH2 jedné aminokyseliny reaguje se skupinou α-COOH jiné AK

Dipeptid 
Tripeptid
Oligopeptidy- méně než 10 aminokyselin
Polypeptidy – více než 10 aminokyselin

Bílkoviny
Složení: z jednoho nebo více polypeptidových řetězců
Každý polypept. řetězec obsahuje zbytky R 20 aminokyselin /100 a více/
v určitém sledu a sekvenci

Struktura bílkovin
1. primární – sekvence aminokyselin v polypeptidových řetězcích, počet 

polypept. řetězců v bílkovině a umístění disulfidických můstků mezi 
řetězci

2. sekundární - pravidelné uspořádání polypeptidového řetězce
α- helix /šroubovice/- vzniká působením vodíkových vazeb na stejném 

řetězci
β- struktura- vzniká působením vodíkových vazeb mezi různými 

polypeptidovými řetězci
/mezi NH skupinou jednoho řetězce a O=C skupinou druhého/
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3. terciální – trojrozměrné uspořádání 
polypeptidových řetězců v důsledku 
různorodosti chemické povahy 
aminokyselinových postranních skupin

vznik:
1.iontová vazba /mezi aminoskupinou a 

karboxylovou skupinou/
2.vodíková vazba mezi peptidickými vazbami 

stejného řetězce
3.vodíková vazba mezi karboxylovou skupinou a 

hydroxylovou skupinou tyroxinu
4.vodíková vazba mezi hydroxylovou skupinou 

serinu a peptidovou vazbou
5.disulfidická 

vazba mezi 
zbytky cysteinů

6.interakce polárních skupin s vodou /hydratace/
7.hydrofobní interakce /vazebné vztahy mezi 

hydrofobními skupinami/
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4. kvartérní – týká se oligomerních bílkovin /obsahují 2 i více polypeptid. 
řetězců spojených nekovalentními vazbami - podjednotky- protomery

Uspořádání proteinů do struktur 
vyššího řádu se děje
- postranslačně (bakteriální proteiny a většina mitochondr. a chloroplastových)
- kotranslačně (zejména multidoménové proteiny)
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Biologická funkce bílkovin:

tvoří základní strukturu cytoplazmy, 
ribozómů a dalších buněčných organel
enzymatická aktivita

Funkce enzymů:

katalyzují biochemické reakce
reakce mezi enzymem a reagující 
látkou-substrátem
interakce vysoce specifická /enzym x 
molekuly reagující látky/- v enzymu 
aktivní centrum – afinita k určitému 
substrátu
v aktivním místě aminokyseliny přímo 
se zúčastňují na katalytické reakci 
/v aktivním místě trypsinu – serin, 
histidin a glutamová kyselina/

Aktivitu ovlivňuje teplota, pH…
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Enzymy

Lysozym 
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Inhibitory enzymů Metabolismus

kompetitivní x nekompetitivní 

zpětnovazebná inhibice
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Molekulární chaperony

- bílkoviny se speciální 
aktivitou:

1/ „protein folding“
váží se na proteiny nově
vzniklé nebo s narušenou
strukturou (ne na fungující) 
- napomáhají vzniku funkční 
konformace  proteinu (stavbě 
sekundární až kvartérní) 
- mohou zabránit nesprávnému
uspořádání nebo je i zvrátit

2/ „heat-shock proteins“
- zvýšení koncentrace za vys.
teplot, půs. metab. Jedů

3/ částečně transport proteinů
přes membránu





Molekulární chaperony

Blíže studovány u E. coli:
DnaK
DnaJ
stresový protein GrpE
GroEL
GroES

Komplex

GroES 

GroEL



„Splicing“ proteinů

- u některých proteinů před uspořádáním do sekundární struktury dochází k odštěpení
části polypeptidu – tzv. inteinu (130-600 AK) – autolytickými procesy

V současnosti je známo

130 inteinů v 34 typech 
„self-splicing“ proteinů

z toho 120 u bakterií
a archaeí

Přesný mechanismus
není znám, ale asi zahrnuje
interakce hydroxylových
a thiolových skupin
lokalizovaných
na obou koncích inteinu
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Biologická funkce bílkovin:

• tvoří základní strukturu cytoplazmy, ribozomů a dalších organel
• enzymatická aktivita

Funkce enzymů:

• katalyzují biochemické 
reakce – vysoce specifická 
vazba s reagující látkou = 
substrátem
• v enzymu aktivní centrum –
afinita k určitému substrátu, 
aminokyseliny se přímo 
zúčastňují na katalytické 
reakci /např. v aktivním 
místě trypsinu: serin, 
histidin a glutamová 
kyselina/

RESTRIKČNÍ ENZYMY: štěpí řetězce DNA a bakteriím slouží
především jako obrana před cizorodou genetickou informací,
například před útokem virů. Zároveň bakteriím pomáhají
zabudovat užitečné geny z cizí DNA do vlastní genetické
informace.

www.tyden.cz
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Lipidy

Triglyceridy, fosfolipidy
Glyceridy- estery mastných kyselin s glycerolem
Glycerol tvoří monoglyceridy, diglyceridy a triglyceridy
Fosfolipidy- jedna hydroxylová skupina je esterifikována fosforečnou 
kyselinou, ostatní hydroxylové skupiny esterifikovány mastnými kyselinami
Význam: ve vodě nerozpustné, rezervní materiál

Sacharidy:

Monosacharidy- složené z jednoho polyhydroxyaldehydu nebo ketonu
Podle obsahu ketonické a aldehydické skupiny se rozlišují ketózy a aldózy
Podle počtu uhlíku u aldóz: tetrózy, pentózy, hexózy….
U ketóz- erytrózy, ribulózy, fruktózy, sorbózy….
Oligosacharidy- kondenzací dvou až deseti monosacharidů za vyloučení 
vody
Disacharidy-maltóza, laktóza, sacharóza
Trisacharidy- škrob /amyloglukóza a amylopektin/
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Bakteriální pigmenty

Endopigmenty a exopigmenty

Deriváty pyrolu, karotenu, renatinu, 
indolu, naftochininu…

Bakteriochlorofyl
- zelený pigment fototrofních bakterií
5 typů- a,b,c,d a e
Př.: Chlorobium, Chloroflexus, 
cyanobakterie

Deriváty karotenu- žluté, oranžové až červené pigmenty
Př: Micrococcus, Staphylococcus, Mycobacterium, Noccardia

Prodigiozin- červený pigment
Př: Serratia marcescens, některé aktinomycety

Fenazin- tmavomodrý pyocyanin
Př: Pseudomonas aeruginosa

Melaniny- hnědé, černé oranžové, červené pigmenty
Př: Azotobacter chroococcus, aktinomycety, plísně

Hans Knoll Institute. Jena, Germany
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