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Magnetotaktické  bakterie Magnetospirillum gryphiwaldense

G- bakterie, objeveny v 60.l. 20.stol.
koky, bacily, vibria, spirily; pohyb bičíky
obligátně mikroaerofilní nebo anaerobní –g

negativní aerotaxe
výskyt: svrchní sedimenty ve vodě
magnetotaxe – v přírodě výhoda 3D navigace

0,5 μm

magnetotaxe v přírodě výhoda 3D navigace

Magnetozomy
Bakteriální magnetické částice (BMP)g ( )

anorganické magnetické krystaly (magnetit –
Fe3O4 nebo greigit Fe3S4) ve fosfolipidové 
dvojvrstvě

25 nm
dvojvrstvě

Magnetobacterium 
bavaricum

1 μm



Magnetotaxe

P děk á í M Z Š f á k á (DP S F h i t á 2007)Poděkování: Mgr. Z. Šafránková (DP S. Fruhwirtová, 2007)



Model biomineralizace železa (Magnetospirillum)( g p )

Regulační mechanismy
biomineralizacebiomineralizace
- koncentrace Fe
- nukleace krystalů
- redox potenciál
- pH

Kompartmentarizace 
v magnetozomechv magnetozomech
umožní biochemickou
kontrolu těchto procesů. 

Magnetozomy uspořádány v řetízcích
Izolované magnetozomy
M. gryphiwaldenseMembrána (3-4 nm)

25 nm50 nm 



Vznik magnetozomů

1/ Invaginace cytoplazmatické membrány
• GTPasy

2/ Příjem Fe iontů z externího prostředí, transport  do vzniklých vezikulů
• Fe3+ konvertovány na Fe2+

ži í b á ý h k álů H /F 2 i ( k č í h l i• využití trans-membránových kanálů, H+/Fe2+ antiport (sekvenční homologie 
s Na+/H+ antiportem), transport díky protonovému gradientu
• kanály v cytoplazmatické i magnetozomální membráně

3/ Nukleace magnetitových krystalů
• trans-membránové proteiny Mms6
• homogenní krystaly (tvar velikost)• homogenní krystaly (tvar, velikost)

v řetízcích – vazba na cytoskelet



Nature 440, 110-114 (2 March 2006) 



Kryoelektronová tomografie magnetotaktické bakterie: 
3-D rekonstrukce interiéru buňky Magnetospirillum gryphiwaldense3 D rekonstrukce interiéru buňky Magnetospirillum gryphiwaldense

modrá – plazmatická membrána, červená – krystaly magnetozomů, žlutá – vezikuly, zelená - cytoskelet
Max Planck Institute for Biochemistry



Krystaly v magnetozomech
R ě 35 120Rozměry 35-120 nm 
Druhově specifická morfologie krystalů
Podobná velikost

octahedraloctahedral dodecahedraldodecahedral cubiccubic
prismaticprismatic



Kultivace - anaerobní podmínky
zdroj Fe

Aktivované charcoal médium (ACAM)

- zdroj Fe

Aktivované charcoal médium (ACAM)
definovaná atmosféra:
• 5-7%O2, 8-10 % CO2-anaerobní podm.
• < 1%O2% 2
Látalův anaerobní systém (LAS)

• pevné médium
d k jí í látk• redukující látky:

(1,4 dithiothreitol -DTT)
• zdroj Fe: citrát železitý



Standard flask medium - FSMMédium 512
(Heyen and Schuller 2003)
tekuté médium
zdroj Fe citrát železitý

source Fe:
ferric quinate
reducent agens:

+ jiná média ....

zdroj Fe – citrát železitýreducent agens:
Na – thioglycolate

• Magnetospirillum medium -380 (DSMZ) 
• MSMG medium (ATCC)MSMG medium (ATCC)
• source Fe: ferric quinate
• trace element mixture
• vitamins solution
• prepared under the N2 atmosphere

d N thi l l t• reducens agens – Na thioglycolate
(added before inoculation of bacteria)

• addition N2 or O2 through cultivationaddition N2 or O2 through cultivation
• succinate solution – to maintain pH



Tvary magnetických částic (Dirk)



500 nm 500 nm



Flies 
(2005 )



AFMAFM

Magnetospirillum 
gryphiwaldensegryphiwaldense

11.32 µm

497.41 nm

248.71 nm

0 nm

11.32 µm

5.66 µm

5.66 µm

0 µm
0 µm



Biotechnologické aplikace

Výhody bakteriálních magnetozomů
- stejnoměrný tvar a velikost

biologická membrána (umožňuje připojení bioaktivních látek)- biologická membrána (umožňuje připojení bioaktivních látek)

Praktické využití
U č í již íh i kéh ól i ů h i b h jí í h j é• Určení jižního magnetického pólu meteoritů a hornin obsahujících jemnozrnné 

magnetické minerály 
• Separace buněk - magnetotaktické bakterie fagocytované granulocyty a monocyty
• Imobilizace enzymů
• Tvorba magnetických protilátek
• Kvantifikace IgG
• Detekce a odstranění buněk E. coli pomocí FITC-konjugovaných monoklonálních 
protilátek imobilizovaných na magnetotaktických BMP
• Transformace buněk (magnetozomy potaženy DNA a „vstřeleny“ do buněk)

Problémy rozšíření využití BMP
• Kultivace čistých kulturý
• Vnesení a exprese genů zodpovědných za tvorbu magnetozomů v dobře 
kultivovatelných druzích bakterií, např. E. coli



BMP v terapii nádorových buněk



Nanočástice

- velikost 100-500nm
nosiče pro transport léčiv stabilizace a postupné uvolnění v místě působení- nosiče pro transport léčiv – stabilizace a postupné uvolnění v místě působení

- obaleny PLGA (polylactic-co-glycolic acid) – rozklad na kyseliny mléčnou a glykolovou
- aplikace: orálně nebo injekce



Jak tají zlaté nanočástice
Lidové noviny 8. ledna 2009

MEDICÍNA
CAMBRIDGE, USA Zlaté nanočástice a infračervené světlo - tak vypadá 
nový systém transportu a uvolnění několika léčiv současně. Zatím však 
existují nanodopravníky nanejvýš pro dvě různé látky. Inženýři z MIT nyní 
navrhují systém nový, který by dokázal řízeně uvolnit až čtyři látky podle 

á čí ží á č ž é čá á ísignálu zvenčí. Využívá skutečnost, že zlaté nanočástice se rozkládají 
vlivem infračerveného záření. Vlnová délka světla, při které nanočástice 
tají, se přitom řídí jejich tvarem. Inženýři zatím vytvořili dva typy -

táhl jší ličk “ t jí ři l é dél 1100 t ů k l itějšíprotáhlejší „paličky“ tají při vlnové délce 1100 nanometrů, kulovitější 
„kapsle“ ve vlnách o délce 800 nanometrů. Směs těchto nanočástic tak 
může podle typu světla svůj náklad uvolnit v libovolném pořadí. Podle 
zprávy z MIT je teoreticky možné připravit nanočástice čtyř tvarů schopnézprávy z MIT je teoreticky možné připravit nanočástice čtyř tvarů, schopné 
transportovat a uvolňovat čtyři typy léčiv.





O ÁŘS Á O O OGPOTRAVINÁŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Mikroorganismy ve vztahu k potravinám studovány jako: 

(1) Původci rozkladu potravin
(2) Prostředky k výrobě speciálních potravin(2) Prostředky k výrobě speciálních potravin
(3) Přenos patogenních mikroorganismů potravinami



Ž ÍKAŽENÍ POTRAVIN

ě hl d h ti ů ě d lší h l t tí jídl= změny vzhledu, chuti, vůně a dalších vlastností jídla
Potraviny = substrát pro mikrobiální růst

FAKTORY VÝZNAMNÉ PRO RŮST 
MIKROORGANISMŮ V POTRAVINÁCH 

Dostupnost živin

– VYUŽITÍ PŘI KONZERVACI

•Dostupnost živin

•Teplota

•Obsah vody v potravině aktivita vody a•Obsah vody v potravině – aktivita vody aw

•pH potraviny

•Redox potenciálRedox potenciál



INTENZITA RŮSTU A MNOŽENÍ MIKROORGANISMŮ
ROSTE S MNOŽSTVÍM A DOSTUPNOSTÍ ŽIVIN

Rychlejší zkáza - potraviny s pestrým složením snadno dostupných živin
(maso, mléko, vaječné hmoty atd.)

Potraviny s obsahem proteinů (hlavně masné výrobky)
kolonizují mikroby štěpící peptidové řetězce na AK, amoniak, sirovodík
např. Proteus, Pseudomonas, Clostridium

Potraviny s obsahem uhlohydrátů (cukry a škroby)Potraviny s obsahem uhlohydrátů (cukry a škroby) 
rozklad na kyseliny, alkoholy a CO2

např. zpěnění čokoládových cukrovinek kvasinkami

Potraviny s obsahem tuků (mléčné výrobky) 
rozklad na mastné kyseliny a glycerol
např. žluklé mléko – původce bakterie, kvasinky i plísně



TEPLOTA V KONZERVACI POTRAVIN





AKTIVITA VODY aAKTIVITA VODY aW

V KONZERVACI POTRAVIN

• aw vyjadřuje množství volné vody využitelné pro mikroorganismy

• závisí na druhu potraviny a není shodná s obsahem vody:

např. ovoce s 80 % vody a mouka s 20 % vody mají stejnou hodnotu aw

• hodnota aw nezbytná pro růst:

bakterie > 0,91

kvasinky > 0,87

plísně > 0,70





pH  V KONZERVACI POTRAVIN

- mezní hodnota pH 4,0

p

(hranice pod kterou neklíčí spory sporulující bakterie Bacillus coagulans)

- Potraviny kyselé pH < 4

P t i ál k lé H 4- Potraviny málo kyselé pH > 4



REDOX-POTENCIÁL (EH)  V KONZERVACI POTRAVIN( H)

j dř j í h i kéh té d dá t b řijí t l kt- vyjadřuje míru chemického systému odevzdávat nebo přijímat elektrony
(Systém odevzdávající elektrony má vlastnosti redukujícího poločlánku a má zápornější redox 
potenciál, systém přijímající elektrony má vlastnosti oxidujícího poločlánku a má kladnější 
redox-potenciál)

= množství dostupného kyslíku v daném prostředí:

* pozitivní oxidoredukční potenciál přítomnost silně oxidačních látek O* pozitivní oxidoredukční potenciál - přítomnost silně oxidačních látek, O2

* negativní oxidoredukční potenciál - přítomnost redukujících látek

• Obligátní aerobní MO - pseudomonády, plísně
• Obligátní anaerobní MO – už i stopová množství kyslíku toxická, Clostridium
• Fakultativně aerobní MO- rostou jak v přítomnosti, tak nepřítomnosti kyslíku

Mikroaerofilní MO kyslík vyžadují v nižších koncentracích než je ve vzduchu• Mikroaerofilní MO - kyslík vyžadují v nižších koncentracích než je ve vzduchu -
např. rod Lactobacillus



KONZERVACE = OCHRANA POTRAVIN PŘED 
MIKROBIÁLNÍM ROZKLADEMMIKROBIÁLNÍM ROZKLADEM

1. Vylučování mikroorganismů z prostředí potraviny
1.a. Prevence kontaminace - přísné sanitární předpisy ve výrobě
1.b. Ochuzování potravin o mikroorganismy

praní suroviny (voda, voda s desinfekčními látkami)
čiření

1 Od t ě í ik i ů ( lt )filt t if1.c. Odstranění mikroorganismů - (ultra)filtrace, centrifugace

2. Inhibice mikrobiálního růstu a metabolismu úpravou substrátu (anabiosa)
Uchovávání potravin při nízkých teplotáchUchovávání potravin při nízkých teplotách

Chladničky
Mrazničky

Dehydratace potravinDehydratace potravin
Vysušení, lyofilizace
Vysoké koncentrace solí, cukrů

Skladování v ochranné atmosféře (NO CO2 SO2)Skladování v ochranné atmosféře (NO, CO2, SO2)
Konzervace chemickými stabilizátory

3. Zabití mikroorganismů (přímá inaktivace MO = abiosa)3. Zabití mikroorganismů (přímá inaktivace MO  abiosa)
Vysoké teploty – pasterizace, zavařování
Radiace (γ-záření), neionizující záření (UV)



KONZERVACE POTRAVIN

Nesprávně konzervované potraviny kolonizují bakterie, kvasinky, plísně

Problém v konzervárenském průmyslu 
Bacillus, Clostridium (vysoká odolnost spor) 

C. nigrificans – černání potravin, zápach po zkažených vejcích

C. sporogenes – vzedmutí plechovky, prasknutí
íž í H k lý k l ý b h h il b ý hsnížení pH – kyselý a zakalený obsah, hnilobný pach



Pět hlavních skupin potravinářských chemikálií:

KONZERVACE POTRAVIN

Pět hlavních skupin potravinářských chemikálií:

1. Barviva                                  E1xx
2. Konzervanty                          E2xx
3. Antioxidanty                          E3xx
4. Emulgátory a stabilizátory     E4xxg y y
5. Vonné a chuťové látky           E5xx

Tyto skupiny se dále dělí na látky:Tyto skupiny se dále dělí na látky:
• PŘÍRODNÍ
• PŘÍRODNĚ IDENTICKÉ - syntetizované chemikálie o 

stejném složení jako přírodní ekvivalent
• SYNTETICKÉ



KONZERVANTY

látk dl ž jí í t li t t i

KONZERVANTY

- látky prodlužující trvanlivost potravin 
- zamezují růstu mikroorganismů, které by mohly být pro lidský
organismus škodlivég

PŘÍRODNÍ KONZERVANTY:
kuchyňská sůl ocetkuchyňská sůl, ocet

SYNTETICKÉ:
oxid siřičitý, kyselina propionová, kyselina sorbová, kyselina 

benzoová a jejich soli a estery, parabeny (soli kyseliny p-
hydroxybenzoové)

- u citlivých osob možnost alergické reakce



Konzervace potravin 
bl k á í K b kl– zablokování Krebsova cyklu

Kyselina sorbováKyselina sorbová



Konzervace potravin 
bl k á í K b kl– zablokování Krebsova cyklu

Kyselina benzoováKyselina benzoová



KONZERVANTYKONZERVANTY



KONZERVANTY S KARCINOGENNÍMI ÚČINKY

• E 210 kyselina benzoová

ý• E 211 benzoan sodný

• E 213 benzoan vápenatý

• E 214–E 217 soli kyseliny hydroxybenzoové



BIOLOGICKÁ ÚPRAVA POTRAVINY (CENOANABIOSA)

• Konzervace kvašením sacharidů
lk h l é k š í

( )

alkoholové kvašení
mléčné kvašení

• Konzervace proteolýzou
Ochranné k lt r• Ochranné kultury

• Bakteriofágy

Výrobky konzervované mléčným kvašením (zelí) alkoholické nápoje kysanéVýrobky konzervované mléčným kvašením (zelí), alkoholické nápoje, kysané 
mléčné výrobky, sýry apod.

Mik i íl ě ě t é t ří č ká é i ké látk- Mikroorganismy cíleně pěstované vytvoří očekávané senzorické látky 
charakteristické pro produkt, zároveň produkují metabolity inhibující konkurenční 
mikroflóru (etanol, kyselina mléčná, antibiotika)

ů ů- Finální výrobek může obsahovat živé mikrobiální buňky, mikroflóra může být po 
vytvoření požadovaných vlastností odstraněna, nebo inaktivována
- Cenoanabiosa bývá kombinována s dalšími zákroky např. pasterací, chlazením



Ž Í ÉVYUŽITÍ BIOCHEMICKÉ AKTIVITY 
MIKROORGANISMŮ K PRODUKCI POTRAVIN

Surová potravina (SUBSTRÁT) 
je očkována mikroorganismy (STARTOVACÍ KULTURA), j g y ( ),
které ji přemění na žádaný produkt

Nakládaná zelenina (kvašáky)
Kysané zelí
Olivy 
Sójová omáčka
Sýry
Jogurt a další kysané mléčné výrobky

Salámy 
Lactobacillus spp.
Pediococc s cere isiaePediococcus cerevisiae
Aspergillus glaucus



VÝROBKY Z OVOCE, ZELENINY APOD.VÝROBKY Z OVOCE, ZELENINY APOD.



SÝRY







BARIÉROVÁ TEORIE
Čerstvé nebo minimálně opracované potraviny - „Překážkový efekt“

BARIÉROVÁ TEORIE

Kombinace několika konzervačních zákroků, 
které samotné nestačí na stabilizaci, ale 
společně vytváří systém překážek bariér proti

Účinek jednotlivých 
parametrů se sčítá

společně vytváří systém překážek, bariér proti 
růstu mikroorganismů

• Tepelné opracování (každý ohřev nad 65°C• Tepelné opracování (každý ohřev nad 65 C 
vede ke snížení počtu MO)
• Vychlazení, dodržování chladírenského 
řetězce případně zmrazování udržování Účinnost jednotlivých překážekřetězce, případně zmrazování, udržování 
mrazírenského řetězce
• Snížení pH (kde je možné)
• Snížení aktivity vody (kde je možné)

Účinnost jednotlivých překážek 
závisí na složení potraviny a 

vlastnostech mikroorganismu
Snížení aktivity vody (kde je možné)

• Použití látek s konzervačním účinkem 
(sůl, cukr)

• Použití ušlechtilé mikroflóry (např. kysané y ( p y
výrobky, sýry, fermentované  salámy)



PŘENOS PATOGENNÍCHPŘENOS PATOGENNÍCH 
MIKROORGANISMŮ POTRAVINAMI

Průjmová onemocnění, nevolnosti, horečky, koliky

Salmonella enterica ssp. typhi, typhimurinum
Shi ll d t i S i S fl iShigella dysenteriae, S. sonnei, S. flexneri
Escherichia coli
Listeria monocytogenes (, L. ivanovii, L. seeligeri)
Arcobacter b t leriArcobacter butzleri
Yersinia enterocolitica (infikované vepřové maso)
Cyclospora cayetanensis



PŘENOS PATOGENNÍCHPŘENOS PATOGENNÍCH 
MIKROORGANISMŮ POTRAVINAMI





Použité a další zdroje:

http://www.vscht.cz/obsah/fakulty/fpbt/01.pdf

http://www.vscht.cz/obsah/fakulty/fpbt/02.pdf

http://www.szu.cz/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-cr-v-letech-1998-2007-absolutnep y

http://www.vscht.cz/eso/predmety/N324016_cze.html

htt // ht /ktk/ 324/http://www.vscht.cz/ktk/www_324/

Prescott L.M., Harley J.P., Klein D.A.: 
Microbilogy 6th edition. McGraw-Hill, 2005gy ,

Šilhánková L.: Mikrobiologie pro potravináře 
a biotechnology. Academia, Praha, 2002.



Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství

Nepatogenní! mikroorganismus (virus, bakterie, kvasinka, plíseň)
- kapacita produkovat žádaný produkt

relativně stabilní růstové charakteristiky- relativně stabilní růstové charakteristiky

Médium
- substrát musí být levný a dostupný ve velkém množství- substrát musí být levný a dostupný ve velkém množství

Produkty
- jednoduchá metoda purifikace produktu z média a suspenze buněkjednoduchá metoda purifikace produktu z média a suspenze buněk
- průmyslové fermentory až 190.000 litrů

„Klasické“ „
Antibiotika
Vakcíny
Alkoholické nápoje 
Vinný ocet
Různorodé chemikálie jako aceton a butylalkohol

Rekombinantní DNA technologie 
Hormony – lidský inzulín produkovaný E. coli



Průmyslová mikrobiologie – pivovarský průmysl

Kvasnice svrchního kvašení (Mezopotámie, 7.tisíciletí př.n.l.)
Saccharomyces cerevisiae

K i d íh k š í (B ký ál č ký h í h P d j 1842)Kvasnice spodního kvašení (Bavorský vynález, v českých zemích - Prazdroj 1842)
Saccharomyces cerevisiae ssp. uvarum

Pivovar – technologie zahrnuje 3 výrobní úseky 
(řada mechanických, fyzikálně chemických a biochemických procesů)( ý y ý ý p )

1. výroba mladiny - horká fáze
2. kvašení mladiny a dokvašování mladého piva - studená fáze
3. závěrečné úpravy a stáčení zralého piva

Zdroje:
Pi í VŠCHT ( l b k ř d ě )Pivovarství – VŠCHT (sylabus k předmětu)
Internet
Exkurze v pivovarech Litovel a Zubr (Přerov)



Schéma výroby



1 výroba mladiny = příprava substrátu pro MO1. výroba mladiny =  příprava substrátu pro MO

Technologické úseky:

• šrotování sladu
(ječmen – klíčení + hvoždění) event. surogátů



1 ý č á í1. výroba mladiny - pokračování

• vystírání sladového šrotu do vody vystírání sladového šrotu do vody

• rmutování
Při zvýšené teplotě – škrob (polysacharidy) – štěpení sladovými enzymy naý p (p y y) p ý y y
směs oligosacharidů (glukóza, maltóza, dextriny) 

α-amylasa - optimum 65-75 °C při pH 4,6
β-amylasa - optimum 60-65 °C při pH 4,5

• scezování sladiny a vyslazování sladového mláta

• chmelovar a chlazení mladiny





EEnzymaticnzymatické štěpení škrobů na cukryké štěpení škrobů na cukry

Úprava pH
Slad

Alkalické Kyselé

bobtnání

mazovatění Alkalické

Škrob
NaOH

HCl
ZtekucenípH 3.5-4.2

pH 6 0-6 2
NaOH

HCl

Sladový 50-57°C

Izomerace

pH 6.0-6.2

105°C 5-8 min

95°C 1-2 h pH 4.2-4.5, 60°C

Zcukření
ý

Kukuřičný 65-75°C
Rýžový 80-85°C

36-48/96 h
pH 7.8, 60°C

0.3-3 h
42% 

fruktóza

Enzymy: α-amylasa
Glukoamylasa
(Pullulanasa) Glukózo-izomerasa

fruktóza



Schéma varny

LITOVEL



ZUBR - Přerov Sladina (12h)

Mladina 

Zchlazení 
(2h; ze 100 na 5-7°C)



2. kvašení mladiny a dokvašování mladého piva

Saccharomyces cerevisiae - svrchní kvašení do 24°C

ládlé i ětlénasládlé pivo, světlé

Saccharomyces cerevisiae (uvarum) - spodní kvašení 6-12°C

hořké pivo, tmavé

hlavní procesy fermentace (anaerobní)

glukosa, maltosa, maltotriosa etanol, oxid uhličitý 
alifatické alkoholy, aldehydy,
diketony, mastné kyseliny, esteryy, y y, y

všechny tyto látky a jejich vzájemný poměr spoluvytváří chuť a aroma piva



Litovel
Zubr

Spilka
otevřené chlazené kádě 
300 hl; 6-12°C

(polospilka, tanky)



MORITZ - Olomouc



Výzkumný ústav 
pivovarský apivovarský a 

sladařský, a.s., 
Praha

Zubr

sbírky kultur 
pivovarských 

kvasinek 
Zubr

Průtoková kultivace 

uchovávání

Litovel kvasnic

recyklace – max. 5 cyklů, 48h



dokvašování a zrání
ležácké tankležácké tanky
cylindrokónické tanky (CKT)

ležácký sklepležácký sklep
1-3°C 
Pivo dokváší
čiří se, zraje,j
sytí se CO2
pod tlakem 

10° - 20 dní zrání 
11° 35 dní zrání

Z b

11 - 35 dní zrání 
12° - 50 dní zrání

ZubrPrazdroj

Celková doba 
kvašení akvašení a 

dokvašování 
přes 40 dní

Pro speciální 

Braník

exportní piva 
až několik 

měsíců



Výroba nealkoholického pivaVýroba nealkoholického piva 

A. omezení tvorby ethanolu 

Kvasinky imobilizované na pevném nosiči 
- zkrácení doby fermentace + vedlejších operací 

Nosičem pro imobilizaci jsou pluchy ječmene připravené úpravou mláta

GAS LIFT REAKTORGAS LIFT REAKTOR

*Měněné parametry - teplota a zřeďovací rychlost

*Sledované parametry 
- koncentrace sacharidů, ethanolu, volné biomasy a množství imobilizovaných b. 
- fyziologický stav jednotlivých buněk redukce aldehydů z mladiny a hladina- fyziologický stav jednotlivých buněk, redukce aldehydů z mladiny a hladina 
diacetylu v hotovém nealkoholickém pivu 

B. odstranění vzniklého alkoholu z běžného pivaB. odstranění vzniklého alkoholu z běžného piva



3. závěrečné úpravy
filtrování křemelinové filtryfiltrování - křemelinové filtry
stabilizace - adsorbenty N a polyfenol. látek

pasterizace
stáčení piva



Malé pivovaryMalé pivovary 

Produkce pro vlastní spotřebu, bez pasterizace, hodně kvasnicové pivo, 
různé příchutě - tresť

MORITZ – Olomouc
- čepování až na letní zahrádku



Greenwich – Londýn
otevřená celá technologie- otevřená celá technologie,

propojení s restaurací



Odpady





VIRY

Stavba virové částice – virionu:
- nukleová kyselina – JEN 1 TYP (1- či 2-řetězcová RNA nebo DNA) 

ochranný proteinový obal = kapsida- ochranný proteinový obal = kapsida

Velikost 20-300 nm

Obsahují pouze několik genů informace proObsahují pouze několik genů - informace pro
- vytváření proteinového obalu
- zajištění replikace vlastního chromozomu
ř i i ů d h tit l ké b ňk- přesun virionů do a z hostitelské buňky

Nemnoží se dělením, ale syntézou svých složek - pouze uvnitř živé buňky 
- k syntéze využívají ribozomy a enzymatický aparát hostitelské buňkyk syntéze využívají ribozomy a enzymatický aparát hostitelské buňky

Přenáší svou NK z jedné hostitelské buňky do druhé
1/ překrytím hostitelské genetické informace svou vlastní genet. informacíy g g
2/ integrací své genetické informace do genomu hostitele

Nerostou na neživých médiích!!

Necitlivé na běžná antibiotika!!



Helikoidální kapsida

Kapsomery
- kapsida 

s kubickou
symetrií

Obalený virus 
h lik idál í k id

Typy uspořádání virových částic

Obalený virus 
k id k bi ké t iNeobalený virus 

s kapsidou kubické symetrie
A – pentony
B - hexony

s helikoidální kapsidou
A – peploméry
B – lipid. obal
C – promery
D – NK

s kapsidou kubické symetrie
A – peploméry
B – lipid. obal
C – NK
D – strukturální enzymyB hexony D NK

E – polymerasa 
D strukturální enzymy
E – kapsida  



Chemické složení virů
NK – RNA jednovláknitá /myxoviry, togaviry/j y y, g y

- DNA dvouvláknitá /herpesviry, adenoviry/
enzymy – uvnitř kapsidy: 

neuraminidáza /ortomyxoviry, /paramyxoviry/
l fá ůlyzozym fágů
polymerázy NK /reovirů, leukovirů, v. vakcinie/

proteiny, lipidy

Velikost virů
největší pravé viry /potyviry/  300 x 250 x 100 nm

j ší ži čiš é i / ik i i / 20nejmenší živočišné viry /pikornaviry a parvoviry/ 20nm
virus psitakózy – 450 nm 
virus tabákové mozaiky- 15 x 290 nm
bakteriofágg

VIRY

Živočišné viryŽivočišné viry
Rostlinné viry
Bakteriální viry – bakteriofágy



Tvar virů
Rozmanitá morfologie - kulovité, tyčinkovité, vláknité
N ř h bd i t j ktil i t b ik tNapř.: rhabdoviry - tvar projektilu, poxviry - tvar brikety



Živočišné viry

Typ NK – DNA

Velikost v nm   virová skupina     onemocnění/Dg./p g
300x250x100     poxviry                 variola-pravé nešt.

vakcinie-kravské n.
100x150             herpesviry            herpes simplex

varicella-plané n.
cytomegaloviry
Epsteinův-Barrův

60x85                adenoviry              28 lidských,14 zvíř.
40x50                papovaviry            bradavice u lidí

papilomy u zvířat
10 20 i t l ti ké i10x20                parvoviry              osteolytické viry

pikornaviry
25x45                bakterioviry          kubické fágy
25 200 b kt i i T fá25x200              bakterioviry          T-fágy 

Papilomaviry 
- vyvolávají rakovinu děl čípku- vyvolávají rakovinu děl. čípku
- přenos pohl. stykem
- očkovací vakcína vyvinuta v USA
- vakcína léčebná vyvíjena v ČR





Typ NK - RNA

V lik t i á k i ě í /D /Velikost v nm   virová skupina       onemocnění /Dg./
18-30                 pikornaviry dětská obrna

- enteroviry             slintavka, kulhavka
poliovirypolioviry,
coxasackie viry
echoviry
rhinoviry inf rýma K DCD- rhinoviry               inf.rýma, K DCD

60-75                 reoviry K HCD, horeč. on. GIT
80-120               ortomyxoviry chřipka - lidská, zv.

/myxoviry/ drůbeží mor/myxoviry/             drůbeží mor
120x300            paramyxoviry inf. DCD, bronchů

virus parotitidy      příušnice,spalničky
RS virus pneumonieRS virus                pneumonie

70x170              rhabdoviry vzteklina,stomatitis
100                    leukoviry nádory,leukémie

/ptáci,myši,kočky/p , y , y
40x80                togaviry

- arboviry                 asi 150 virů/50 l./
KE, žlutá zimnice…

- virus zarděnek       zarděnky



Virus chřipky

• Lidské druhy A, B, C; řada zvířecích virů (kachna, kur, prase...)Lidské druhy A, B, C; řada zvířecích virů (kachna, kur, prase...)
• Jednotlivé druhy se liší nukleoproteinem
• Povrchové antigeny jsou proměnlivé
• Antigenní shift - velká změna povrchových antigenů chřipky AAntigenní shift velká změna povrchových antigenů chřipky A 
• Antigenní drift - menší změna ve struktuře povrchových antigenů

Ptačí chřipka

Ptačí kmeny - potenciální patogenita pro lidi

Ptačí chřipka



Virus HIVVirus HIV

HIV 1 

MA západní a centrální Afrikap
B Evropa, Amerika, Thajsko
C jižní Afrika, Indie
D centrální Afrika
E centrální Afrika, Thajsko, Indie, j ,
F Zaire, Brazilie, Rumunsko
G Gabun, Zaire
H Kamerun, Gabun
O centrální Afrika

HIV 2 
centrální Afrika



Virové chorobyVirové choroby

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=mmed&part=A2438&rendertype=figure&id=A2439



Rostlinné viry

Způsoby přenos virů rostlin:

- reprodukčním materiálem 
(vegetativně) 
(očkování, řízkování apod., 
kořenové srůsty, semena, pyl, 
kokotice)

- pomocí vektorů (zoochorie)pomocí vektorů (zoochorie)
(hmyz, roztoči, háďátka)

- zoosporami hub 
(TMV – Olpidium brassicae, 
tobamoviry – Polymyxa betae)

- mechanická inokulacemechanická inokulace 
(nástroje, půda, voda)



TMV
TMV v buňce

RNA, tobamovirus

H tit l ký k hHostitelský okruh
- čel. Solanaceae

K replikaci využívá RNA-závislé RNA polymerasy rostliny 
a vlastní RNA polymerasy, 4 specifické proteiny
Šíření floémem, plazmodesmaty
Intracel. inkluze, degenarace chloroplastů - mozaiky



PEMV
Obligátní symbióza 2 RNA virůVýrůstková mozaika hrachu Obligátní symbióza 2 RNA virůVýrůstková mozaika hrachu

- Přenos: mšicemi
- Příznaky: 
- žlutozelené skvrny podél žilek listů a palistů, na rubu skvrn enace
- deformace lusků, obsahují méně semen 

RNOSRNOS

NO



Bakteriální viryProduktivní odezva

Bakteriofág (DNA virus)

- je vytvořeno více kopií viru
- virové částice jsou uvolněny po lyzi 

hostitelské buňky nebo virus opouští 
buňku bez lyze Bakteriofág (DNA virus)buňku bez lyze

Latentní stav
- virová nukleová kyselina je 

Hlava
DNA

zabudována do chromozomu 
hostitele a replikuje se jako součást 
chromozomu hostitele

DNA
VÝZNAM 

- destrukce G+ b. mléčného kvašení

Bičík

- indukce patogenity u hostitelů 
(nesou faktory virulence)

Streptococcus pyogenes 
Staphylococcus aureus

Bazální 
destička

Vlákna 

Stap y ococcus au eus
Vibrio cholerae
E. coli
Corynebacterium diphtheriae
Salmonella enterica bičíkuSalmonella enterica

- kontrola b. chorob
(kmeny rezistentní k antibiotikům)



Infekce zástupcůInfekce zástupců 

bacteria

bacteria i archea

archea

KLASIFIKACE  FÁGŮ

- NK
f l i- morfologie

- hostitelský okruh
- imunologické vlastnosti



Růstová křivka fágaRůstová křivka fága

Latentní fáze (počet virionů nevzrůstá)

Fáze vzestupu (viriony se uvolňují z b.)p ( y j )

Fágový výnos (počet virionů 
vytvořených jednou buňkou)



Reprodukce virů – růstový cyklus

1. vstup NK
- adsorpce a přilnutí virionu na povrch buňky
- penetrace do buňky- penetrace do buňky
- svlékání virionu /obnažení nukleotidu/

2 syntéza virových složek – fáze eklipsy2. syntéza virových složek fáze eklipsy

3. dozrávání virionu - maturace
- skládání v nové kapsidy – nabývání obalup y ý
- uvolňování zralých virionů do buňky 

4. uvolňování virů po lyzi hostitelské buňkyp y y



Lytický bakteriofág (DNA virus)Lytický bakteriofág (DNA virus)



T4 fágT4 fág 

1/ adheze a průnik do hostitelské buňky

2/ syntéza složek



T4 fág 

3/ skládání virionu

4/ uvolňování 
h tit l ké b ňkz hostitelské buňky





Temperátní fágyTemperátní fágy 
Lyzogenie
- virová NK inkorporace do hostitelského genomu jako PROFÁG n. nezávisle

represorový protein dormance- represorový protein - dormance
- reprodukce viru synchronizace s hostitelem
(klon infikovaných lyzogenních b.b.)
- imunita k superinfekci

Výhoda v případě, že většina buněk infikovaných 
(fág reprodukce jen v metabolicky aktivních b. x v dormanci degradace mRNA+proteinů)

LYZOGENNÍ KONVERZE - indukce změn hostitelské b.b. nesouvisí přímo s ž.c.
- změna povrchu b.
- patogenní determinanty

λ fág (čel Siphoviridae) ds DNA
Kmen K12 E. coli – začleněn do DNA hostitele, synchronní reprodukce
Při odumírání hostitele – indukce lytického cyklu – vlivy prostředí (UV chemomutageny)Při odumírání hostitele – indukce lytického cyklu – vlivy prostředí (UV, chemomutageny)

P1 fág 
E. coli
Nezávislá kruhová molekula DNA – při dělení do dceřiných b.b.



PrionyPriony

-makromolekuly specifických proteinů, MW= 27 000-30 000 
-původci spongiformních encefalopatií

Vyvolávají tři těžké infekční choroby člověka (např. choroba Creutzfeldt-Jakobova, C-J 
(lidský prion choroby C-J má 231 aminokyselin)) a tři živočišné (např scrapie ovcí a koz)(lidský prion choroby C J má 231 aminokyselin)) a tři živočišné (např. scrapie ovcí a koz), 
jejichž podstatou jsou shodné degenerativní změny ústřední nervové soustavy, zejména 
mozku. Všechny mají velmi dlouhou inkubační dobu (měsíce, roky až desetiletí) a pomalý, 
avšak nezvratný průběh. Všem jsou společné histopatologické projevy degenerace 

ů fústředních neuronů a další změny mozku, které je doprovázejí; funkční poruchy ústí v 
demenci.

Zdá se, že priony jsou kódovány samotnou normální DNA neuronů. V tom případě asi 
vznikají změněnou posttranslační modifikací místo standardního proteinu buněčného. 
Přibývá dokladů o tom, že jsou to abnormální izoformy membránových proteinů neuronů. 
Bílk i á ý h i ů j i l i d b é R díl i i i ik jí ř j ěBílkoviny známých prionů jsou si velmi podobné. Rozdíly mezi nimi vznikají zřejmě na 
úrovni epigenetické.
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