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Metody identifikace mikroorganismů

Postupy vedoucí k určení mikroorganismu, jsou často značně složité a zdlouhavé

Spočívají ve vyhodnocování mikroskopických, kultivačních a biochemických    
znaků a vlastností mikrobů, které porovnáváme s popisy známých rodů a druhů 
uvedených v literatuře  

• bakteriologie – variabilita, pleiomorfní buňky

„Bergey´s Manual of Determinative Bacteriology“

• mykologie – monografie větších skupin nebo rodů, anamorfní x teleomorfní stadia   



Metody identifikace mikroorganismů

PŘÍMÉ METODY

á ( í á ů é í f ě )Mikroskopická detekce (nativní preparát, různé typy barvení – morfologie buněk)

Kultivační metody (nároky na kultivační podmínky, komplexní nebo selektivní 
půdy, izolace rezistentních kmenů; Hodnocení: makroskopický vzhled kolonií, p y, ; p ý ,
mikroskopie, barvení, biochemické testy)

Detekce podle mikrobiálních produktů (pro pomalu rostoucí b. - radioaktivně 
značené standardy biochemické testy detekce mykotoxinů v substrátu)značené standardy, biochemické testy, detekce mykotoxinů v substrátu)

Molekulární markery (pro nekultivovatelné vzorky, bakterie produkující toxiny: 
analýza DNA – štěpení, hybridizace, radioaktivní nebo fluorescenční próby; PCR 

i t í k ůk RNA)– signaturní sekvence; průkaz RNA)

NEPŘÍMÉ METODY

Sérologické testy (odpověď organismu na přítomnost infekčního agens = 
přítomnost protilátek nejčastěji v séru; Aglutinace, ELISA)



Světelná mikroskopie + modifikace:

Mikroskopické techniky
Světelná mikroskopie + modifikace: 

temné pole
fázový kontrast
polarizované světlo - Nomarského DICpo a o a é s ě o o a s é o C

Fluorescenční mikroskopie

Konfokální mikroskopie

Elektronová mikroskopie (rastrovací EM)

HIV

Mikroskopie atomárních sil
Kombinace metod - Korelativní mikroskopie



Mikroskopické techniky
Mikroskopem můžeme stanovit pohyblivost mikrobů, jejich morfologii /vnější vzhled/, 
velikost a základní cytologické uspořádání

U bakterií je přímé mikroskopické určení až do druhů nemožné, lze určovat některéU bakterií je přímé mikroskopické určení až do druhů nemožné, lze určovat některé 
mikromycety

MIKROSKOPIE VE SVĚTELNÉM POLI 

ří é ětl í t ě t ti- v přímém osvětlení - vestavěno ve stativu
Imerzní objektivy – používáme k prohlížení bakterií  a jemných struktur, kde potřebujeme 
dosáhnout zvětšení cca 1000x 
Mezi preparát a čelní čočku imerzního objektivu se umístí kapka imerzníhoe p epa át a če čoč u e o obje t u se u st ap a e o
oleje (cedrový nebo syntetický olej s indexem lomu cca 1,515 při teplotě 18°C) 

MIKROSKOPIE V TEMNÉM POLI

ři ětl á í šik ý i k ř d ět dá jí k t t í b t é li- při osvětlování šikmými paprsky předměty dávají kontrastní obraz v temném poli 

FÁZOVÝ KONTRAST
- změna fáze světelné vlny při stejné amplitudě, v cestě světla vložena fázová destička
ř t l ější liš í čá ti b éh át t k ž j t kt j ější b- zřetelnější rozlišení částic nebarveného preparátu tak, že jsou struktury jasnější nebo 

tmavší než pozadí
- můžeme pozorovat buňky nebo struktury nezřetelné světelným mikroskopem 

DIC (NOMARSKÉHO KONTRAST)DIC (NOMARSKÉHO KONTRAST)
- podobné jako fázový, v cestě světla hranol, dva paprsky na sebe kolmé, objekt se jeví 3D



Světelná mikroskopie   Temné polep

Fázový kontrast Nomarského kontrast 

Sedlářová M.





FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE
- zdrojem záření Hg výbojkazdrojem záření Hg výbojka 
- fluorescence při ozáření určitou excitační vlnovou délkou 
- emise při jiné vlnové délce

primární fluorescence - fluoreskují látky přítomny přirozeně v buňce 
(např. riboflavin, chlorofyl)
sekundární fluorescence - vyvolána barvením sledovaných částí y ý
fluoreskujícími barvivy tzv. fluorochromy

- lze využít pro detekci mikroorganismů, v diagnostice mykobakterií

Mycelium Morchella esculenta - barvení 
DAPI (4'-6-Diamidino-2-phenylindole )

Buňka kvasinky 





zdrojem světla většinou laser

KONFOKÁLNÍ MIKROSKOPIE

- zdrojem světla většinou laser

- ostrý signál - snímán fluorescenční 
signál z jedné roviny, potlačení signálů g j y p g
z jiných rovin vzorku

- SW pro skládání 3D obrazu a analýzu



ELEKTRONOVÝ MIKROSKOP

j bd b ti kéh ik k kd j f t- je obdobou optického mikroskopu, kde jsou fotony
nahrazeny elektrony a optické čočky elektromagnetickými
čočkami, což je vlastně vhodně tvarované magnetické pole

- mrazové lámání x řezání , pokovení vzorků, vakuum! 

- SEM: obraz z e- uvolněných z atomů na povrchu objektu
TEM obra e olněných při průchod áření orkem- TEM: obraz z e- uvolněných při průchodu záření vzorkem



ELEKTRONOVÝ MIKROSKOP

- vlnové délky urychlených elektronů jsou o mnoho řádů menší než fotonů viditelného 
světla – proto vyšší rozlišovací schopnost - zvětšení až 1.000.000×

DETEKCE SIGNÁLU
- klasicky: přímé ozáření fotografického filmu
- moderní: kamera+PC (+ softwarové dobarvení)

http://www.photosfan.com/electron-microscope/

Halococcus morrhua Thermocrinus ruber



Mikroskopování živých mikroorganismů – NATIVNÍ PREPARÁT 

Nejčastěji  používáme v diagnostice parazitologické, mykologické a 
bakteriologické (při sledování pohyblivosti a dělení bakterií)

Podložní, krycí skla, vhodný roztok (destilovaná voda, fyziologický roztok)

Chceme-li pozorovat mikroba delší dobu abychom sledovali růst stáleChceme-li pozorovat mikroba delší dobu, abychom sledovali růst stále 
stejných buněk:

Kochova komůrka – pozorujeme mikroby ve visuté kapce 

Agarová komůrka – pozorování suspenzí mikrobů nebo spor ve 
vytemperovaném agaru, okraje se zalepí sterilním parafinem či vazelinou

Kochova komůrka



Mikroskopický průkaz bakterií
Nativní preparát - pozorujeme buňky živé nebo obarvené pod velkým zvětšením

Nocardia Proteus

Stanovení počtu buněk v Bürkerově počítací komůrce
pro stanovení celkového počtu b- pro stanovení celkového počtu b. 

- poměru živých a mrtvých b.



VITÁLNÍ BARVENÍ
Vitál í b í 0 01% t l dří (ži é b ňk b é)Vitální  barvení 0,01% metylenovou modří (živé buňky nezbarvené)

Vitální barvení 0,01-0,05% Kongo červení (živé buňky nezbarvené) 

Barvení 1% Cotton blue = bavlníkovou modří živá vlákna mikromycet se intenzivněBarvení 1% Cotton blue = bavlníkovou modří – živá vlákna mikromycet  se intenzivně 
barví, mrtvá jsou bezbarvá 

Pseudomonas aeruginosa
Kongo červeň 

Oidium neolycopersici 
Cotton blue 



MIKROSKOPIE FIXOVANÝCH ORGANISMŮ 
Na čisté odmaštěné podložní sklo naneseme kapku mikrobiální suspenze neboNa čisté odmaštěné podložní sklo naneseme kapku mikrobiální suspenze nebo 
do kapky vody přeneseme kolonii z kultury  na agarové plotně 

Fixace - rychlé, šetrné usmrcení bakterií:

1/ protažením podložního skla s buňkami plamenem kahanu 

2/ chemickými činidly – methylalkohol, ethanol, aceton 



Mikroskopický průkaz bakterií

Barvení acidorezistentních b. dle Ziehl-Neelsena
- karbolfuchsin, kyselý alkohol, malachitová zeleň

Mycobacterium phlei + Escherichia coli



Mikroskopický průkaz bakterií

Znázornění bakteriálních pouzder – Burriho metoda
- negativní znázornění tuší, karbolfuchsin

BacillusBacillus



Mikroskopický průkaz bakterií

Barvení bakteriálních spor dle Wirtze a Conklina
- malachitová zeleň, karbolfuchsin nebo safranin 

Bacillus atrophaeus

Barvení podle GramaBarvení podle Grama
- krystalová violeť, Lugolův roztok, etOH, safranin
- viz přednáška bakteriální buňka



Biochemická identifikace bakterií
- na izolované čisté kultuře se v diagnostických půdách provádí biochemické testy

Průkaz katalázy - do zkumavky s 3% peroxidem vodíku přeneseme bakteriologickou kličkou 
vyšetřovanou kolonii. V pozitivním případě se uvolňují bublinky kyslíku.

Průkaz oxidázy
reakce p-fenylendiaminem a α-naftolem

- kápnout na kolonii 
- napuštěný filtrační papírek

Po reakci kolonie v pozitivním případě zmodrá

Průkaz plazmakoagulázyp g y
- rozlišujeme plazmakoagulázu volnou a vázanou 
Volnou koagulázu prokazujeme koagulací plazmy 
zkumavkovou metodou: k citrátované králičí plazmě přidáme kolonii a inkubujeme 4 hodiny p p j y
při 37°C. Za pozitivní považujeme nález sražené plazmy. Je třeba dbát na dodržení doby 
odečtu, protože některé kmeny produkují fibrinolyzin, který koagulát opět lyzuje a mohli 
bychom tak dostat falešně negativní reakci. 
Vázanou koagulázu prokazujeme aglutinací plazmy sklíčkovou metodou. Na podložní sklíčko 
kápneme suspenzi králičí plazmy a destilované vody, přidáme kolonii a v pozitivním případě 
během několika minut pozorujeme tvorbu aglutinátu.



Biochemická identifikace bakterií – pokrač.
Průkaz zkvašování cukrů - do zkumavek, které obsahují peptonovou vodu s 1% cukru 
/glukózu, sacharózu, laktózu, manitol, xylózu/ a bromthymolovou modř jako indikátor 
inokulujeme kolonii. V reakci se využívá změny pH při zkvašování cukrů. V pozitivním případě 
dochází k okyselení bujónu a tím k zežloutnutí.

Zkvašování cukrů - anaerobi

Tvorba plynu - testujeme vždy současně s testováním zkvašování cukrů. Používáme tzv. 

neinokulované fermentace negativní

p y j y
plynovku (malá zkumavka umístěná dnem vzhůru do zkumavky testující zkvašování glukózy). 
Pokud daný kmen produkuje plyn, hromadí se v plynovce jako bublinka.



Biochemická identifikace bakterií – pokrač.
Průkaz ureázy - testujeme v pevné půdě s 2% močovinou + indikátorem (fenolová červeň). 
Pokud bakterie produkuje ureázu, dochází k rozkladu močoviny za vzniku amoniaku a 
alkalizace prostředí změní barvu indikátoru na růžovou.

Tvorba indolu - indol vzniká z tryptofanu, který je součástí Hottingerova bujonu. 
Po inkubaci je třeba půdu zakapat Ehrlichovým nebo Kováčovým činidlem 
/paradimethylamino benzaldehyd/. 
V pozitivním případě vznikne na rozhraní tekutin červený prstenec. – E.coli v pitné vodě

Tvorba sirovodíku - provádí se v tuhé půdě s 1% octanem olovnatým. V pozitivním ý
případě dojde k vyloučení sulfidu olova, což se projeví zčernáním půdy.



ů

Biochemická identifikace bakterií – pokrač.
Redukce nitrátů na nitrity
- používáme tuhou půdu s nitráty. 
Průkaz se provádí Grissovým 

Ččinidlem. Červené zbarvení 
značí pozitivní výsledek 
reakce, negativní výsledek 
/beze zněny/ musíme 
ověřit práškovým zinkem.

Průkaz dekarboxylázy l-lyzinu, l-ornitinu, l-argininu - provádí se v bujonu, který obsahuje 
příslušnou aminokyselinu, glukózu, pyridoxin a indikátor. Po naočkování musíme vzorek 
ř t it fi ý l j i k b i j ti í ří dě žl tépřevrstvit parafinovým olejem a po inkubaci pozorujeme v negativním případě žluté 

zabarvení, pozitivitu ověříme zakapáním Nesslerovým činidlem za vzniku fialovo mléčné 
sraženiny.

Simmons citrátový test - prokazujeme utilizaci uhlíku z citrátu sodného. Půda dále 
obsahuje jako indikátor bromthymolovou modř, v pozitivním případě zmodrá.

ONPG test /průkaz beta-galaktosidázy/ - slouží k průkazu opožděného zkvašování laktózy. 
Stejně jako při testování zkvašování cukrů pozitivitu značí zežloutnutí.



Biochemická identifikace bakterií – pokrač. ++
Amylázový test 
Škrobový agar, pozitivní test - zóna prosvětlení

Deaminace – rozklad fenylalaninu
pozitivní - ztekucení půdy rozkladem proteinu

Bacillus caereus

Thioglykolátový bujón 
průkaz Clostridium + alkaligenní anaeroby

Osvětlení v UVOsvětlení v UV
termotolerantní vodní 
bakterie fluoreskují



Kombinace testů - Průkaz enterobakterií



Kombinace
testů

Určování 
druhůdruhů
rodu
Strepto-p
coccus





Pravidelné 
ěř á íověřování

čistoty
referenčníchreferenčních
kmenů



Molekulární markery

















Tuhé /pevné, izolační/ živné půdy - agary - bakterie tvoří makroskopické kolonie
MNOŽENÍ  BAKTERIÍ

p p y g y p
Charakteristiky bakteriálních kolonií

Nocardia cyriacigeorgii

Nocardia nova



Příklady médií užívaných v mikrobiologii









MNOŽENÍ  BAKTERIÍ

Tekuté  /pomnožovací/ živné půdy
- bujóny - bakterie tvoří povrchovou blanku (aerobní b )bujóny bakterie tvoří povrchovou blanku (aerobní b.)

zákal (od cca 106 buněk/1ml) (mikroaerofilní b.)
sediment (anaerobní b.)

1. Statická  kultivace – za statických podmínek

2 Kontinuální kultivace v průtokovém prostředí2. Kontinuální kultivace – v průtokovém prostředí

Add 1 Statická kultivaceAdd 1. Statická kultivace

- ucelený, uzavřený systém
- složení a vlastnosti prostředí se mění činností bakteriísložení a vlastnosti prostředí se mění činností bakterií
- faktory limitující růst b.: 
vyčerpání živin, hromadění metabolitů, fyz.-ch. změny

- množení probíhá ve fázi vzestupu a poklesu p p p
= růstovou křivkou - v závislosti na čase





Růstová křivka

1. Lag fáze – buňky se nemnoží, 
adaptují, tvoří enzymy, syntetizují
buněčné složkybuněčné složky

2. Fáze zrychleného růstu - b. se množí 
s narůstající rychlostí dělení zvyšuje ses narůstající rychlostí dělení, zvyšuje se 
intenzita b. metabolismu

3. Fáze logaritmická, exponenciální – intenzívní množení b., počet b. narůstá3. Fáze logaritmická, exponenciální intenzívní množení b., počet b. narůstá 
geometrickou řadou, rychlost dělení konstantní, aktivní b. metabolismus, 
metabolické produkty, úbytek b. odumíráním v poměru k přírůstku b. je minimální

4. Fáze zpomaleného  růstu – rychlost dělení se snižuje, narůstá počet 
odumírajících b., vyčerpání živin, hromadění metabolitů /toxických l./

5. Fáze  stacionární – nepříznivé změny - počet odumírajících b. se vyrovnává s b. 
v přírůstku, rychlost dělení - nulové hodnoty, množství b. maximální

6. Fáze poklesu, zrychleného odumírání – úbytek b. převažuje nad přírůstkem, 
rychlost dělení klesá pod nulovou hodnotu, hromadné odumírání buněk



KULTIVAČNÍ  MÉDIA

Neexistuje univerzální médium, na kterém by rostly všechny bakterie!

Kultivační média Miniatlas mikroorganismů htm na http://www sci muni cz/mikrob/Miniatlas/media htmKultivační média_Miniatlas mikroorganismů.htm na http://www.sci.muni.cz/mikrob/Miniatlas/media.htm

Podle konzistence:
TUHÉ agar i olační

Masopeptonový agar (MPA):
masový extrakt 2 5 gTUHÉ - agary - izolační

TEKUTÉ  - bujón - pomnožovací

Podle použití:

masový extrakt        2,5 g
pepton                      10,0 g
chlorid sodný              5,0 g
glukóza 5 0 gPodle použití:

ZÁKLADNÍ          - MPA, krevní agar, bujón….
SELEKTIVNÍ       - D.C., Slanetz-Bartley agar…
DIAGNOSTICKÉ - Endův agar Tergitol 7

glukóza                       5,0 g
agar                          15,0 g
destil.voda          1000,0 ml

DIAGNOSTICKÉ - Endův agar, Tergitol 7…

Podle přípravy:
PŘIROZENÁ - z mléka, masového výluhu, rýže, mrkve, brambor, půdního extraktuPŘIROZENÁ  z mléka, masového výluhu, rýže, mrkve, brambor, půdního extraktu
SYNTETICKÁ - voda, min. látky, zdroj uhlíku, dusíku, stopové prvky, růstové 

faktory, vitamíny, aminokyseliny…
POLOSYNTETICKÁ 

- syntetické + pepton, kasein, sladina…



Voda: destilovaná

ZÁKLADNÍ SLOŽKY KULTIVAČNÍCH  MÉDIÍ
Voda:                destilovaná
Stopové prvky : Zn, B, Mn, Mo, Ni,…
Chemikálie:        purissimum
Pepton: hydrolytické produkty bílkovin, z masa, krev.séra, fibrinu, kaseinu, želatiny
(Kaseinové hydrolyzáty - zdroj AK A; Kvasnicové extrakty - AK vitamíny růst faktory)(Kaseinové hydrolyzáty - zdroj AK, A;  Kvasnicové extrakty - AK, vitamíny, růst. faktory)
Rostlinné zdroje - sója, kukuřice, luštěniny

Barviva a indikátory
- bakteriostatický účinek- bakteriostatický účinek
- inhibitory růstu
- indikátory látkového metabolizmu
- barevné změny při změnách pH

Trifenylmethanová barviva
- malachitová zeleň
- brilantová zeleň
- bazický i kyselý fuchsinbazický i kyselý fuchsin
- krystalová violeť /gonokoky,streptokoky../
- methylenová modř /E.coli, G- střevní patogeny/, indikátor oxido-red.změn

Akridinová barviva - akriflavin…

Indikátory neutralizační
- změna barvy, koncentrace vodíkových iontů
- stálé kyseliny nebo zásady

Pufry
- nárazníky, tlumiče, reakce v určitém rozmezí pH



Kultivační půdy 
- příprava, složeníp p ,



PODMÍNKY  KULTIVACE

zdroj výživy osmotický tlak- zdroj výživy - osmotický  tlak
- kultivační teplota - pH

lhk t H- vlhkost - rH
- plynné  prostředí - světelné podmínky



Kultivační podmínky

Zdroj výživy:

p y

Živiny – energie
Uhlík:
- autotrofní m - anorganické látky- autotrofní m.- anorganické látky
- heterotrofní m.- organické látky

Dusík:Dusík:
- nitrogenní bakterie - asimilace molek. N2 ze vzduchu
- nitrobakterie - N z dusičnanů redukcí na amoniak - volný N

i č í b k i N ý h lí- amonizační bakterie - N z amonných solí
- nitritační bakterie - N jen z amoniaku
- nitratační bakterie - N jen z dusitanů
- peptonové bakterie - org. sloučeniny - bílkoviny, peptony

Vitamíny, minerální látky, stopové prvkyy, y, p p y



Kultivační podmínky prostředí

Kultivační  teplota:

- psychrofilní b. do 20°C
- mezofilní b. 20-40°C, 37°C
- termofilní b. 75-90°C, 55°C

Lyofilizace : nízká teplota, dehydratace ve vakuu -
vysušení buňky

Vlhkost:

- citlivé - gonokoky, meningokoky, 
Vibrio cholerae

- odolné - Mycobacterium tuberculosis,
M. bovis, spory, buňky s kapsulou



Plynné prostředí:

Kultivační podmínky prostředí

Plynné  prostředí:

- aerobní bakterie - obligátně
- fakultativně

- anaerobní bakterie - obligátněanaerobní bakterie obligátně
(Clostridium)
- fakultativně
(E. coli)

- mikroaerofilní bakterieoae o ba te e
- více CO2, méně O2
(gonokoky, meningokoky)

- kapnofilní bakterie - více CO2kapnofilní bakterie více CO2

Osmotický  tlak:

izotonické prostředí růst a množení buněk- izotonické  prostředí - růst a množení buněk
- optimální 2% solí
- halofilní bakterie až 30% solí



Anaerobní mikroorganismyg y

Kultivace v anaerobním tanku
Obsahuje balíček produkující H2 a katalyzátor, na kterém H2 reaguje sObsahuje balíček produkující H2 a katalyzátor, na kterém H2 reaguje s 
volným O2 na H2O

Anaerobní komora 
Přídavek chemikálií které reagují s OPřídavek chemikálií, které reagují s O2

Thioglykolát sodný, cystein, kyselina askorbová



Kultivační podmínky prostředí

pH :

neutrální až alkalická- neutrální až alkalická
- 7,2–7,4 - patogenní bakterie
- 3,0–6,0  - plísně, kvasinky

8 0–8 5 - Vibrio cholerae- 8,0–8,5 - Vibrio cholerae

rH (oxidoredukční potenciál):rH (oxidoredukční  potenciál):
(záporný logaritmus tlaku vodíku, jímž by musela být 
nasycena platinová elektroda, aby byla redukčně 
stejně účinná jako dané prostředí

Např. biologické tekutiny s rH=15 oxidační, rH < 15 redukční 
- snižuje - glukóza, kys. thioglykolová, kys. askorbová, var …

Světelné podmínky:

některé b vyžadují zastínění např anaerobní b- některé b. vyžadují zastínění, např. anaerobní b.



KULTIVACE DRUHŮ MINORITNĚ ZASTOUPENÝCH 
V BAKTERIÁLNÍ POPULACI

Obohacovací kultura
Složení média (přítomnost zdrojů energie, uhlíku, dusíku) a kultivační 

d í k ( ř ět l é) ýh dň jí ů t b kt i ktpodmínky (např. světelné) zvýhodňují růst bakterie, o kterou se 
zajímáme

Selektivní média
Médium obsahuje látku, která inhibuje růst nechtěných mikroorganismů
Pro izolaci nutričně náročných mikroorganismů z populace méně náročnýchPro izolaci nutričně náročných mikroorganismů z populace méně náročných

Indikátorová média
P t í řít ti i b j h i lPro stanovení přítomnosti organismu bez jeho izolace
Využití specifických vlastností mikroorganismu na agarovém médiu



Očkování živných půd



Očkování živných půd



Očkování živných půd



Kultivace mikroskopických hub

Penicillium

Bacteriological Analytical Manual 
http://www.cfsan.fda.gov/~ebam/bam-toc.html



Add 2. Kontinuální kultivace
- ustálený  stav, dynamická rovnováha, systém bakterie-prostředí otevřený
- nemění se koncentrace živin
- nemění se počet buněk, hustota
- nemění se objem média

PRINCIP
- plynulý přívod živin – čerstvé prostředí, odtok využitých látek
- rychlost průtoku – rychlost přírůstku nových buněk - úbytku buněk vyplavením

č ě á í- počet buněk v kultivátoru konstantní
- ustálený stav

CHEMOSTAT t í ů b lCHEMOSTAT – externí způsob regulace
- změna v koncentraci substrátu v prostředí
- hustota buněk je regulována limit. složkou média

regulace rychlosti průtoku prostředí- regulace rychlosti průtoku prostředí
- změna rychlosti průtoku–změna koncentrace živin-změna rychlosti množení buněk
- rychlý průtok- zvýšená koncentrace živin- zrychlení množení b.

TURBIDOSTAT – interní  způsob  regulace
- průtok živin se řídí hustotou buněk
- po dosažení horní hranice hustoty buněk se zvýší rychlost průtokupo dosažení horní hranice hustoty buněk se zvýší  rychlost průtoku 
- úbytek buněk vyplavením



Bioreaktory



SYNCHRONNÍ  MNOŽENÍ  BAKTERIÍ

- přirozené dělení buněk neprobíhá stejně rychle, kultura buněk není homogenní

PRINCIP SYNCHRONIZACE
- buňkám se zabrání v dělení! 
- mohou růst!
- uskutečňují biosyntézu
- připravují se k dělení

NAVOZENÍ
1/ metoda chladového šoku - snížená teplota kultivace na určitou dobu
2/ přenesení do media s deficitem živin nebo růst faktorů2/ přenesení do media s deficitem živin nebo růst. faktorů
- buňky se nedělí
- růst buněk je zachován

výhoda: homogenní kultura buňky se stejnými morfologickými a- výhoda: homogenní kultura, buňky se stejnými morfologickými a   
fyziologickými vlastnostmi



VÝŽIVA BAKTERIÍ

1. Zdroj uhlíku
2. Zdroj dusíku
3. Minerální látkyy
4. Růstové faktory
5. Zdroje energie

Ad 1. Zdroj uhlíku 
= substrát pro biosyntézu sacharidů, lipidů, AK, organických bází, nukleotidů, bílkovin

A t t f í b d j hlík j COAutotrofní b. - zdrojem uhlíku je CO2
Fotoautotrofní (energii získávají ze slunečního záření - fotosyntézou)
Chemoautotrofní (energii získávají oxidací anorganických látek - chemosyntézou)

Heterotrofní b. - zdrojem uhlíku a energie jsou organické látkyj g j g y
Formy života – parazitismus, saprofytismus, symbióza

Zdroje uhlíku:
1. Soli organických kyselin (mono-, di-, trikarbonové)
2 Sacharidy: monosacharidy pentózy (arabinóza xylóza ribóza lyxóza ramnóza2. Sacharidy: monosacharidy – pentózy (arabinóza, xylóza, ribóza, lyxóza, ramnóza, 

fukóza), hexózy (glukóza, manóza, galaktóza, fruktóza); disacharidy (sacharóza, 
trehalóza, maltóza, celobióza, laktóza, melibióza); trisacharidy (rafinóza, melisitóza); 
polysacharidy (škrob, glykogen, insulin, pektin, gumy, hemicelulóza, celulóza, lignin)p y y ( , g y g , , p , g y, , , g )

3. Lipidy
4. Aminokyseliny, peptony, bílkoviny



VÝŽIVA BAKTERIÍ

Ad 2. Zdroj dusíku 
- tvorba aminoskupin - NH2 a iminoskupin = NH

- molekulární dusík: bakterie fixující volný dusík
(Azotobacter, Rhizobium, Clostridium pasteurianum…)

- amonné soli a amoniak (NH4, NH3), min. amonné soli, amonné soli org.kyselin
v buňce se tvoří aminokyseliny a iminoskupiny, využívá většina bakterií

- dusičnany využívají aktinomycety- dusičnany – využívají aktinomycety

- močovina – neutrální zdroj dusíku
uvolnění CO2 do prostředí, využívají b. produkující enzym ureázu – urobakterie

- aminokyseliny, peptony, bílkoviny 
- u heterotrofních bakterií, spirálující, nesporulující b., aktinomycety – enzymy deaminázy
- laktobakterie patogenní b - bez deaminace- laktobakterie, patogenní b. - bez deaminace



VÝŽIVA BAKTERIÍ

Ad 3. Zdroj minerálních prvkůAd 3. Zdroj minerálních prvků
- začleněné přímo do sloučenin buňky nebo katalyzátory biochemických reakcí

Kyslík, vodík 
- ovlivňují metabolismus buňky

d iň jí t li č í h d- podmiňují neutralizační pochody
- zdroj voda

Fosfor
- součástí NK, koenzymů, fosfolipidů…součást , oe y ů, os o p dů
- kumulace energie pomocí makroergických vazeb
- zajišťuje procesy biosyntézy energeticky

Síra
té i k li bílk i- syntéza aminokyselin a bílkovin

- význam v oxidačně redukčních procesech
- změny redox potenciálu
- zdroj – minerální soli kys.sírovéj y
- organické sloučeniny působí toxicky /sulfonamidy/

Stopové prvky
- minerální látky – K, Mg, Ca, Fe, Cl…

t é k C M C M B- stopové prvky – Cu, Mn, Co, Mo, B…
- metaloenzymy – Fe, Zn, Co, Mo, B…
- biosyntéza bílkovin – K, Na
- bakteriochlorofyl – Mgy g
- osmoregulace - Na, Cl
- sporulace – Ca



VÝŽIVA BAKTERIÍ

Ad 4 Zdroj růstových faktorůAd 4. Zdroj růstových faktorů
- úloha prekurzorů biosyntézy makromolekulárních sloučenin
- koenzymů – růst, vývoj buňky

Autotrofní bakterie - postrádají schopnost syntézy růstových faktorů
Prototrofní bakterie – syntéza růstových faktorů z jednoduchých látek

Růstovými faktory u autotrofních b. – vitamíny, AK, purinové a pyrimidinové báze
Vitamíny:
- tvorba koenzymů při biosyntéze nukleotidů- tvorba koenzymů při biosyntéze nukleotidů
- ovlivnění metabolických procesů - nedostatek – zastavení růstu a množení buněk
- patogenní b. - účinkem mutagenních faktorů -ztráta schopnosti syntézy vitamínů
- vitamín B – nejčastější využití

Vitamín B1 – thiamin
- aktivní ve formě thiaminopyrofosfátu
- koenzym enzymů – rozrušují vazby mezi C – dekarboxylázy
- laktobaktérie stafylokokylaktobaktérie, stafylokoky…

Vitamín B2 – riboflavin
- prekursory flavoproteinů, zapojení do respiračních procesů
- laktobakterie, klostridie, streptokoky…

Vitamín B3 – kyselina pantotenová
- prekursor koenzymu A; metabolismus sacharidů, lipid, NK
- laktobakterie, hemolytické streptokoky, Proteus morganii, Corynebacterium diphterie

Vitamín B5 – kyselina nikotinováVitamín B5 kyselina nikotinová
- prekursor pyrimidinových nukleotidů, oxidačně – redukční reakce
- laktobakterie, Proteus vulgarii, Staphylococcus aureus, Clostridium tetani, Shigella…



VÝŽIVA BAKTERIÍ

Ad 4 Zdroj růstových faktorů – Vitamíny - pokračování:Ad 4. Zdroj růstových faktorů – Vitamíny - pokračování:
Vitamín B6 – pyridoxin

- koenzym transamináz; dekarboxyláz aminokyselin
- laktobaktérie, stafylokoky, β–hemolytické streptokoky…

Kyselina listová
- prekursor koenzymu F – syntéza AK, purinů
- laktobakterie

Vitamín C – kyselina askorbováVitamín C – kyselina askorbová
- regulace redox - potenciálu
- laktobakterie, Serratia marcescens

Vitamín E – tokoferol, vitamín K – fylochinon
- transport elektrolytů
- mykobakterie

Ad 5 Zdroje energieAd 5. Zdroje energie
Energie - přeměna na energii makroergických vazeb ATP
- spotřeba při endergonických reakcích – biosyntézy
- z části přeměněna na:
e. kinetickou – pohyb b., proudění cytoplazmy…
e. osmotickou – difúze přes cytoplazmatickou membránu, osmoregulace
e. elektrickou – povrchový náboj, sorpce…
e záření - bioluminiscence b Photobacterium Lucibacteriume. záření bioluminiscence b., Photobacterium, Lucibacterium…



Růst a množení bakterií

Meckes O., Ottawa N.:
Fantastický neviditelný svět.
Euromedia group, 2006.

Růst a množení bakterií

Růstový  cyklus
ů t b kt ií- růst bakterií

- dělení 
0 min 120 min

Faktory prostředí: 
živiny
teplotateplota
vlhkost
stopové prvky40 min 160 min

http://www.youtube.com/watch?v=gEwzDydciWc&feature=related

80min 200 minEscherichia coli, 25°C



Rozmnožování bakterií

- nepohlavní p

1/ dělení mateřská  b.                septum            b. dceřiné

2/ pučení mateřská  b.                 pupen              b. dceřiné

3/ d3/ endospory (u čel. Bacillaceae; bacilární, clostridiální, plektridiální – podle morfologie)

4/ artrospory

Bakteriální  buňka - kolonie - buněčný  klon





Životní cyklus Bacillus subtilis

B. subtilis has two alternative life cycles that result in different patterns of cell division. a | The vegetative life cycle. When 
diti f bl B btili l t li t it h ( h i bl ) d di id b bi fi i Thconditions are favourable, B. subtilis elongates, replicates its chromosome (shown in blue) and divides by binary fission. The 

division apparatus assembles with FtsZ (green) in a ring-like structure at the midcell, where cell division occurs. b | When 
resources are exhausted, B. subtilis can develop a highly resistant and dormant cell to survive the harsh environmental 
conditions. The two copies of the chromosome adopt a novel configuration that stretches from one pole of the cell to the other. 
The division machinery assembles at both poles of the cell but cell division occurs at only one pole. A portion of one 
chromosome is trapped by the division septum. Proteins in the division septum package the chromosome into the smaller cell 
(known as the forespore). The forespore is then fully engulfed by the larger mother cell. Through the coordinate expression of 
genes in both cells, the internalized forespore is prepared for dormancy. Specialized proteins bind to and protect the DNA, the 
cell cytoplasm becomes mineralized and a protective protein barrier is assembled on the outer surface of the cell. When 
conditions improve the endospore germinates and B subtilis re-enters a vegetative life cycleconditions improve, the endospore germinates and B. subtilis re enters a vegetative life cycle.

Alternatives to binary fission in bacteria
Esther R. Angert
Nature Reviews Microbiology 3, 214-224 (2005)



Evoluční vztahy modelových 
organismů a bakterií s netradičnímiorganismů a bakterií s netradičními 
reprodukčními strategiemi

This phylogenetic tree (a) illustrates the diversity 
of organisms that use the alternative 
reproductive strategies shown in (b). Bold type g ( ) y
indicates complete or ongoing genome projects. 
Intracellular offspring are produced by several 
low-GC Gram-positive bacteria such as 
Metabacterium polyspora, Epulopiscium spp. 

G- bakterie

and the segmented filamentous bacteria (SFB). 
Budding and multiple fission are found in the 
proteobacterial genera Hyphomonas and 
Bdellovibrio, respectively. In the case of the 
Cyanobacteria, Stanieria produces baeocytes 
and Chamaesiphon produces offspring by 
budding. Actinoplanes produce dispersible 
offspring by multiple fission of filaments within 

Cyanobakterie

the sporangium

aktinom cet
Alternatives to binary fission in bacteria
Esther R. Angert
Nature Reviews Microbiology 3, 214-224 (2005)

aktinomycety



Tvorba množství trvalých spor u Metabacterium polyspora

Parts a–g show fluorescence 
micrographs of M. polyspora
cells that have been stained 
with FM 1-43 which is specificwith FM 1 43, which is specific 
for the cell membranes and 
spore coats. a | Cells divide at 
both poles. b | Forespores are 
engulfed by the mother cell c |engulfed by the mother cell. c | 
Forespores are capable of 
binary fission (the arrow 
indicates a newly formed 
division septum that is bisectingdivision septum that is bisecting 
a forespore). d | Forespores 
continue to divide and grow. e | 
Forespores mature into 
endospores. f | A large M.endospores. f | A large M. 
polyspora with seven 
forespores. g | A cell emerging 
from its spore coat has divided 
at both poles and begun toat both poles and begun to 
sporulate. h | Nomarski 
differential interference contrast 
micrograph of M. polyspora
undergoing binary fission, whichundergoing binary fission, which 
is a rare event. Scale bar in a
applies to all panels except c. Alternatives to binary fission in bacteria

Esther R. Angert
Nature Reviews Microbiology 3, 214-224 (2005)



Intracelulární tvorba dceřiných buněk u segmentovaných vláknitých bakterií

a | Scanning electron 
micrograph of the internal wall 
of the small intestine reveals 
filamentous bacteria embedded 
in the epithelial lining Note thein the epithelial lining. Note the 
small nub in the lower right 
corner marked with 'A', which is 
the start of a new filament. b | A 
single holdfast-bearing cell that 
is imbedded among the 
microvilli of the intestinal lining. 
c | Once firmly established, the 
segmented filamentous bacteria 
begins to grow and divide. d | beg s to g o a d d de d |
When reproduction is initiated, 
primary cells of the filament 
undergo one division. e | Each 
cell then divides asymmetrically. 
f | The larger cell engulfs thef | The larger cell engulfs the 
smaller cell. g | The intracellular 
offspring divides once and 
follows one of two fates: either 
intracellular offspring form 
holdfasts (h) and are released 
by the mother cell, or (i) the two 
cells are encased in a common 
spore coat.

Alternatives to binary fission in bacteria
Esther R. Angert
Nature Reviews Microbiology 3, 214-224 (2005)



„Živorodost“
u bakterií roduu bakterií rodu
Epulopiscium

In a modified form of endospore 
f ti E l i i dformation, Epulopiscium spp. produce 
several intracellular offspring. The 
boxed region in part a represents the 
portion of the cell that is shown in b. In 
this morphotype, offspring are initiated 
at the poles of a cell prior to release 
from the mother cell. b | A three-
dimensional reconstruction from 
immunofluorescence microscopy 
experiments that showsexperiments that shows 
immunolocalization of the key cell-
division protein FtsZ, which forms 
ring-like structures at extreme polar 
locations. c | The life cycle of 
Ep lopisci m spp Cell di ision thatEpulopiscium spp. Cell division that 
takes place close to the cell poles 
produces small daughter cells that are 
engulfed by the larger mother cell. 
Both the mother cell and the internal 
offspring grow, but eventually growth 
of the offspring overtakes that of the 
mother cell. As development 
progresses, the mother cell inevitably 
deteriorates (ribosomes disassembledeteriorates (ribosomes disassemble 
and DNA degrades) and the offspring 
emerge from an opening in the 
weakened mother cell envelope.

Alternatives to binary fission in bacteria
Esther R. Angert
Nature Reviews Microbiology 3, 214-224 (2005)



Životní cyklus Streptomyces coelicolor

Alternatives to binary fission in bacteria
Esther R. Angert

A vegetative hypha emerges from a germinating spore and the hyphal filament grows by tip extension. Occasionally, cell 
division occurs and the filament branches, which produces a thick network of hyphae, known as the substrate mycelium. As 
local nutrients are depleted, a complex signalling cascade triggers the production of a surfactant that coats some emerging

Nature Reviews Microbiology 3, 214-224 (2005)

local nutrients are depleted, a complex signalling cascade triggers the production of a surfactant that coats some emerging 
filaments, which allows them to grow away from the substrate. These aerial filaments are developmentally different from those
of the substrate mycelium. The unbranched cell at the ends of some of these aerial filaments differentiates. Each cell divides 
synchronously at many sites along its length forming uninucleoid cells that further develop into spores



Diverzita způsobů dělení buněk
Multiple fission of enlarged cells in the pleurocapsalean cyanobacteria
The life cycle of all of the Pleurocapsales starts with a baeocyte. During vegetative growth, the cell enlarges and 
produces a thick extracellular matrix, known as the F layer. Stanieria (see figure, part a), never undergo binary fission. 
Within the growing cell DNA replicates and the nucleoids segregate Eventually the cell begins its reproductive phase AWithin the growing cell, DNA replicates and the nucleoids segregate. Eventually, the cell begins its reproductive phase. A 
rapid succession of cytoplasmic fissions leads to the formation of several baeocytes. The extracellular matrix tears open, 
releasing the baeocytes. As Myxosarcina grow, they divide by binary fission. The pattern of sequential division, which 
takes place in three planes at right angles to one another, forms a more-or-less cube-shaped, coherent cluster of cells. 
When the cluster undergoes multiple fission, almost every cell produces baeocytes. Pleurocapsa (see figure, part b) grow 

d di id b bi fi i ? b t i i l tt ? hi h f fil t t f t ti ll i tand divide by binary fission ? but in an irregular pattern ? which forms filamentous aggregates of vegetative cells prior to 
the transition of some or all of the cells to produce baeocytes. In the reproductive cycle of the unicellular Dermocarpella, 
(see figure, part c) the pattern of cell division and baeocyte formation is more complex. The cell enlarges asymmetrically 
and, just before the reproductive cycle begins, the cell divides asymmetrically. The larger reproductive cell undergoes 
multiple fission, whereas the smaller cell might divide once, but is withheld from further reproduction. Once the baeocytes 
are released, the remaining parental cell resumes vegetative growth and will eventually enter a reproductive cycle.
Multiple fission of multinucleoid filamentous cells
Bdellovibrio are -proteobacteria and obligate predators. Wild-type cells only grow within the periplasm of a prey 
bacterium, forming a multinucleoid filamentous cell. When the host's resources are exhausted, the filament undergoes 
multiple fission The offspring produce flagella and emerge from the 'spent' host to search for other prey (see figure partmultiple fission. The offspring produce flagella and emerge from the spent  host to search for other prey (see figure, part 
d).
Budding in the prosthecate -proteobacteria
Hyphomonas (and Hyphomicrobium) start life as a swarmer cell. The swarmer cell cannot replicate its DNA or reproduce; 
its role is dispersal. Eventually, this motile cell differentiates. It ejects the polar flagellum and in its place grows a single 
prostheca The prosthecate cell can replicate its DNA and produce offspring During reproduction the body of the stalkedprostheca. The prosthecate cell can replicate its DNA and produce offspring. During reproduction, the body of the stalked 
cell does not grow markedly, but instead, an offspring cell buds from the distal end of the stalk. The mature offspring 
assembles a flagellum and swims away (see Fig. 2b). Sessile Pedomicrobium produce several prosthecae that bud to 
form offspring cells (see figure, part e). The offspring produce a single flagellum and swim away, or occasionally attach 
directly to a surface and grow prosthecae. Ancalomicrobium are conical cells with two or more tapered prosthecae. They 
never produce flagella and have no swarmer cell stage in their life cycle (see figure, part f). To reproduce, a bud develops 
at the apex of the conical body of the cell. The bud starts as a small protuberance, but as it grows it differentiates and 
produces prosthecae. The mature offspring is almost a mirror image of the parent. Buds are always produced from the 
same location on the parent cell and never from the ends of the prosthecae.
Budding in PlanctomycesBudding in Planctomyces
Reproduction by budding is prevalent in another major bacterial phylum, the Planctomycetes (see figure, part g). Although 
nothing is currently known about the conservation of division mechanisms in this lineage, several genome projects are 
underway which should reveal potential targets for study.

Alternatives to binary fission in bacteria
Esther R. Angert
Nature Reviews Microbiology 3, 214-224 (2005)



Rozmnožování bakterií

- pohlavní – nebylo pozorováno, rekombinace chromozomů procesy:

1/ konjugace sex fimbrie dva jedinci se spojí úzkým můstkem a dojde k přesunu1/ konjugace – sex-fimbrie, dva jedinci se spojí úzkým můstkem a dojde k přesunu 

plazmidové DNA z buňky donorové do buňky recipientní - vždy 
jednosměrný přesun, např. Streptococcus

http://www.youtube.com/watch?v=O-EdX4MaMFE&feature=related

E coliE. coli



Rozmnožování bakterií
2/ t f í č é í2/ transformace – vnesení čisté DNA z okolí, degradace nebo replikace - plazmidy 

jejichž replikační počátek bakterie rozpoznává – Bacillus, Streptococcus
- využití v genovém inženýrství (Agrobacterium tumefaciens, E. coli)y g ý ( )

Fyzikální/chemické ošetření:

Teplotní šok, elektroporace
CaCl2, chlorid rubidný

Recipientní buňkyRecipientní buňky
Selekce transformantů



Arabidopsis thaliana + Agrobacterium

V. Cenklová, ÚEB AV ČR



Rozmnožování bakterií

3/ transdukce – část nového chromozomu vnášena bakteriofágem

4/ transpozony

- mohou se přemístit z místa na chromozomu 

do plasmidu, který může být přenesen 

konjugací do jiných buněk



Rozmnožování bakterií

+ kombinace jednotlivých způsobů…



Buněčný  cyklus =  replikace  chromozómu

- počátek – připojení chromozómu k cytoplazmatické membráně , 
mesozómu v místě replikace, přítomnost enzymů –polymerázy  a  ligázy
- vlastní replikace - dvojitá šroubovice DNA se rozvíjí - vlastní replikace- vlastní replikace - dvojitá šroubovice DNA  se  rozvíjí  - vlastní  replikace 
chromozómu
- ukončení replikace – komplementární vlákna  se  spojí  ligázou do kruhu , 
chromozóm se oddělíchromozóm se oddělí



B ěč ý klBuněčný  cyklus

Ukončení replikačního cyklu a rozdělení chromozómu p y
je nezbytné pro tvorbu  transverzálního  septa

Vývoj septa v mateřské buňce
- vchlípení komplexu cytoplazmatická membrána - peptidoglykanová vrstva 
- postupně vyplnění materiálem buněčné stěny

http://youtube com/watch?v=H1mfN63PkKIhttp://youtube.com/watch?v=H1mfN63PkKI



Vývoj septa v mateřské buňceý j p

Grampozitivní (G+) bakterie
- BS vzniká současně s vchlípením 
cytoplazmatické membrány

http://aem.asm.org/cgi/reprint/57/12/3629.pdf

Gramnegativní (G-) bakterieg ( )
- oba procesy probíhají postupně za sebou



Eubacterium pyruvativorans

Anaerobní G+

http://ijs.sgmjournals.org/cgi/content/full/53/4/965



Uspořádání proteinů „cytoskeletu“ při cytokinezi E. coli 
(G- fak. anaerobní)

0 5 µm0.5 µm

http://jb.asm.org/cgi/content/full/188/1/19





Zastoupení proteinů podílejících se p p p j
na cytokinezi u vybraných bakterií

Alternatives to binary fission in bacteria
Esther R. Angert
Nature Reviews Microbiology 3, 214-224 (2005)



Proteiny podílející se na uspořádání dělícího „Z“ prstence 

Počátek
Uspořádání FtsZ prstence závisí buď 

FtsA ZipA Plazm.membr.

na FtsA nebo ZipA nebo obou proteinech
Naopak FtsZ  určuje lokalizaci 

FtsA, ZipA i ZapA 
Vznik a stabilita prstence vyžaduje energii

FtsZ

ZapA Vznik a stabilita prstence vyžaduje energii
protože polymerizace FtsZ je možná 
pouze za přítomnosti GTP na nukleotid-
vazebném místě

p

Pozdní fáze
BS

Pozdní fáze
Další proteiny a jejich vazba na 
plazmatickou membránu a peptidoglykan 
buněčné stěny 

Názvy proteinů jsou zkráceny – bylo 
vypuštěno "Fts" ze začátku názvu

Plazm.membr.

FtsA FtsA



TRANSPORT ŽIVIN DO BAKTERIÁLNÍ BUŇKY

ří ž ů ý á í ňPříjem živin a metabolitů celým povrchem bakteriální buňky
Buněčná stěna – volné pronikání iontů, molekul
Cytoplazmatická membrána – semipermeabilní

– propouští malé hydrofobní molekuly z polárních jen vodupropouští malé hydrofobní molekuly, z polárních jen vodu
– polární molekuly speciální mechanismus

Způsoby transportu molekul membránou
Pasivní transport - DIFÚZE

Prostá difúze
- průchod iontů membránou z prostředí o vyšší koncentraci do prostředí s nižší koncentrací 
- rychlost přímo úměrná teplotě a koncentraci (poháněna potenciální energií koncentračního 
gradientu)
- pomalý proces

OsmózaOsmóza
= difúze vody přes membránu

Zprostředkovaná difúze
- přenašeč /bílkovina, lipoprotein/ v membráně 

tzv. permeázy (substrátová specifičnost)
- rychlost přenosu závislá na koncentračním spádu, 

při nasycení transportního systému substrátem se dále nezvyšujepři nasycení transportního systému substrátem se dále nezvyšuje
- nevyžaduje energii
- u bakterií transportní systém pro fosfát, cukry



Způsoby transportu molekul membránou – pokrač.

Aktivní transportAktivní transport
- většina živin, metabolitů
- substrátově specifický přenašeč - permeáza
- energetický systém (ATP, pohyb H+)g ý y ( p y )
- přenos bez ohledu na koncentrační spád (proti)

ANTIPORT

Transport spojený s přeměnou transportované sloučeniny
během transportu je sloučenina pozměněna tak že nová sloučenina neprochází membránou

SYMPORT

- během transportu je sloučenina pozměněna tak, že nová sloučenina neprochází membránou 
a zůstává uvnitř buňky
- u někt. b. transportovány fosforylované cukry (př. glukóza-6-fosfát)
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