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METABOLISMUSMETABOLISMUS

- látková přeměna 
energie syntézyenergie, syntézy, 
životní projevy …

souhrn všech- souhrn všech 
anabolických a 
katabolických procesů 
v buňcev buňce

- biochemické reakce 
vytvářejí metabolickévytvářejí metabolické 
dráhy

- daný metabolit může ý
být produkován více než 
jednou metabolickou 
drahou (alternativní 
dráhy)



METABOLISMUS

1/ CHEMICKÁ STRÁNKA

KATABOLISMUS - rozklad substrátu (cukry, tuky, bílkoviny) - uvolnění energie
- metabolickými přeměnami jsou katabolity převedeny na 

společný intermediát - acetyl-CoA
- odbourání acetylového zbytku dekarboxylacemi
- energie uložena v makroergních fosfátových vazbách v ATP

( ik f f l í ADP)(vznik fosforylací z ADP)

procesy kvašení
procesy aerobní respiracep y p
procesy anaerobní respirace

ANABOLISMUS – biosyntéza buněčných součástí - nízkomolekulárních (cukrů, 
fosfátů, AK, org. kyselin) i vysokomolekulárních látek

Metabolické pochody probíhají v buňce současně !



METABOLISMUS

2/ ENERGETICKÁ STRÁNKA

REAKCE EXERGONICKÉ - energie je uvolňována 
- oxidace (ztráta elektronů vodíkových atomů vstup kyslíkových atomů dooxidace (ztráta elektronů, vodíkových atomů, vstup kyslíkových atomů do 
molekuly)
- hydrolytické reakce, zejména anhydridových vazeb (např. fosfátových)

REAKCE ENDERGONICKÉ - energie musí být dodána
- biosyntézy (redukce, kondenzace)
- osmotická práce (koncentrační a iontové gradienty)
- mechanická práce (konformační změny kontraktilních proteinů - pohybmechanická práce (konformační změny kontraktilních proteinů pohyb 
bičíků a fimbrií, přesun vnitřních struktur buňky)

M t b li ké h d bíh jí b ň č ě !Metabolické pochody probíhají v buňce současně !



ÚČEL A FUNKCE METABOLISMU
1. Získat energii z okolí
- fototrofní organismy z fotonů
- chemotrofní organismy z elektronů oxidací živin- chemotrofní organismy z elektronů oxidací živin

2. Využít získanou energii pro biosyntézu biomakromolekul a buněčných
strukturstruktur

3. Využít energii pro konformační změny iontových pump a konformační
změny kontraktilních bílkoviny

4. Tyto změny musí proběhnout jako izotermní děje

Vzájemná přeměna živin (cukrů, tuků, bílkovin) = intermediární metabolismus 
a využívá omezeného množství společných meziproduktů látkové přeměny, 
tzv. aktivovaných intermediátů, společného molekulárního energetického 
přenašeče (ATP) a omezeného množství typického sledu reakcí, tzv. 
metabolických cest, které mohou být regulovány společnými nebo 

á i lý i l č í i h inezávislými regulačními mechanismy. 
!Využíváním společných postupů klesá nárok na počet potřebných enzymů!



Hlavní 
biosyntetickéy
dráhy 
prokaryotních
buněk



PŘEHLED METABOLISMUPŘEHLED METABOLISMU

Způsoby ukládání energie do ATP v bakteriální buňce

1 T b ATP ú i b t át1. Tvorba ATP na úrovni substrátu

2. Tvorba ATP oxidativní fosforylací

3. Tvorba ATP fotofosforylací



Tvorba ATP v bakteriální buňce

1 Tvorba ATP na úrovni substrátu1. Tvorba ATP na úrovni substrátu

- vysokoenergetická molekula fosfátu 
je přenesena z katabolizovanéhoje přenesena z katabolizovaného 
organického substrátu na ADP za 
tvorby ATP EMP

dráha

organický fosfát - enzym - ADP - ATP

dráha

- procesy kvašení, energeticky málo 
výhodné

Clostridium, Bifidobacterium



Tvorba ATP v bakteriální buňce

2. Tvorba ATP oxidativní fosforylací
- v průběhu respirace chemoorganotrofních b.
- vysokoenergetické e- ze substrátu přenášeny elektrontransportním řetězcemy g p y p
(přenašeče FAD, NAD+), kde probíhá syntéza ATP 

1/ aerobní respirace = přenos H+ a e- až na kyslík
2/ anaerobní respirace = přenos H+ a e- na anorg. sloučeninu



El ktElektron
transportní 
řetězce:řetězce:

Molekula s vysokou
t iál í ií jpotenciální energií je:

- donorem elektronů 
- oxidována

Molekula s nízkou
potenciální energií je:

akceptorem elektronů- akceptorem elektronů
- redukována

Rozdíl potenciáluRozdíl potenciálu
energií při přenosu 
je ukládán do ATP



Plazmatická membrána Escherichia coli

transportní systémy- transportní systémy
- ukotvení bičíku (M a S prstenec - nad P+L)
- elektron-transportní systém dýchacího řet.
- na membránu vázané ATPasyy

Reduced NADH + H+ feeds pairs of electrons into the ETS. 
The ETS is the sequence of electron carriers in the q
membrane [FAD --> FeS --> QH2 (Quinone) --> 
(cytochromes) b --> b --> o] that ultimately reduces O2 
to H2O during respiration. At certain points in the electron 
transport process, the electrons pass "coupling sites" 
and this results in the translocation of protons from theand this results in the translocation of protons from the 
inside to the outside of the membrane, thus establishing 
the proton motive force (pmf) on the membrane. 
The pmf is used in three ways by the bacterium to do work 
or conserve energy: active transport (e.g. lactose and 

li t l i d di ti t) tilitproline symport; calcium and sodium antiport); motility 
(rotation of the bacterial flagellum), and ATP synthesis 
(via the ATPase enzyme during the process of oxidative 
phosphorylation or electron transport phosphorylation).

http://textbookofbacteriology.net/metabolism.html



Tvorba ATP v bakteriální buňce

3. Tvorba ATP fotofosforylací
- přeměna fotonů (světlo) na vysokoenergetické e- a přenos elektrontransportním 
řetězcem za syntézy ATPy y

- fotosyntetizující bakterie



Chemoorganotrofní bakterie
Přeměna organických látek na látky s nižší energetickou hladinou probíhá 2 způsoby:

RespiraceFermentace (kvašení)
- koncový akceptorem e- a H+ je anorganická 
sloučenina (u aerobní respirace O2)
- tvorba H2O, CO2
- redukcí se vytváří energie

- koncovým akceptorem e- a H+ je org. sloučenina
- akceptor se vytváří v průběhu procesu
- nevyžaduje O2
- různé koncové produkty podle druhu bakterií 
(j d d h i í d k ů díl á i í H)(jeden druh i více produktů, podíl závisí na pH)

GLYKOLÝZA
- nejběžnější způsob degradace 
cukrů, meziproduktem je pyruvát/ 
k. pyrohroznová

KVAŠENÍ

py
- vznik 2 molekuly ATP
- uvolněné H+ odstraněny NAD+

KVAŠENÍ
- NADH z glykolýzy je během 
fermentace reoxidován na NAD+ 

ři d k i át b j hpři redukci pyruvátu nebo jeho 
metabolitů





FERMENTACE = KVAŠENÍ 

- způsob získávání energie jen u 
chemoorganotrofních bakterií

= procesy anaerobní dehydrogenace= procesy anaerobní dehydrogenace
- aktivace – štěpení na jednoduché 

meziprodukty
- zkvašovaný organický substrátzkvašovaný organický substrát 

vstupuje do oxidačně redukčních 
reakcí

- aktivace fosforylací za účasti ATP + 
enzymů

- přenos H+ dehydrogenázami
- vznik malého kvanta energie
- (anaerobní dehydrogenací – přeměna 

substrátu na jednoduché látky)
- substrát – organické látky - cukry
- přeměna po metabolických drahách
- hlavním meziproduktem kyselina 

pyrohroznová



KVAŠENÍ

1. Etanolové

Původci: Saccharomyces
Torula /kvasinky/
Sarcina ventriculi

Produkt: etanol

Sumární rovnice : 
C6 H12 O6 - 2 CH 3CH2 OH  +  2 CO2

Metab. dráha: 
EMP = Embden Meyerhof ParnasovaEMP = Embden-Meyerhof-Parnasova
= glykolýza

Energetický výtěžek: 2 ATP/1molg ý ý

Význam - alkoholické výrobky, kynuté pečivo



2. Mléčné KVAŠENÍ

- homofermentativní
Původci: Lactobacillus bulgaricus

L. casei
Streptococcus lactis

Produkt: kys. mléčná
Sumární rovnice: C H O 2 CH CHOHCOOHSumární rovnice: C 6H12O6 - 2 CH3CHOHCOOH 

Metab. dráha: EMP = Embden-Meyerhof-Parnasova
Energetický výtěžek:   2 ATPg ý ý

- heterofermentativní
Původci : Lactobacillus brevisPůvodci : Lactobacillus brevis

Leuconostoc

Produkt: kys. mléčná + kys. octová + etanol + H2 + CO2y y 2 2

Metab. dráha: fosfoketolázová
Energetický výtěžek:   1 ATP

Význam - k. mléčná (hromadění ve svalech při hypoxii), 
zubní kaz, výroba kys.zelí, mléčných výrobků



KVAŠENÍ
3 Propionové3. Propionové
Původci: r. Propionibacterium

Bifidobacterium
Veilonella alcalescens
Clostridium propionicum

3 C6H12O6 - 4 CH3CH2COOH + 2 CH3COOH + CO2 
Produkt: kys. propionová, kys. octová
Metab dráha: EMPMetab. dráha: EMP
Energetický výtěžek:  1 ATP

4. Máselné 
Původci : anaerobní b. rodu Clostridium, C. acetobutylicum
4 C6H12O6 - 3 CH3CH2CH2COOH + 2 CH3COOH + CO2 + 10 H2
Produkt: kys. máselná, kys. octová
Metab dráha: EMPMetab. dráha: EMP

5. Smíšené
Původci : Enterobacteriaceae

Bacillus
Pseudomonas 

Produkty: kys. octová, mravenčí, mléčná, jantarová, 
acetoin 2 3-butandiol vodík a COacetoin, 2,3-butandiol, vodík a CO2

Metab. dráhy: EMP
hexózomonofosfátová dráha (=Entner-Doudoroff =ED) - Zygomonas



ů

KVAŠENÍ
6. Polysacharidů
- Kvašení glykogenu a škrobu
Původci : r. Clostridium

r Bacillusr. Bacillus
- α-amylasy - enzymy, oligosacharidy – maltóza (maltasa), glukóza 

- Kvašení celulózy
Pů d i Cl t idi l biPůvodci : Clostridium celobioparum.... 
- celulóza (celulasa), celobióza (celobiasa), glukóza
Produkt: kys. mravenčí, octová, máselná, mléčná...

- Kvašení pektinu
Původci : Clostridium felsineum, Bacillus macerans
- pektiny, celulóza + protopektiny (pektinasa) kys. pektinová (pektolasa)
P d kt k t á á l á CO2 H2Produkt: kys. octová, máselná, CO2, H2

7. Aminokyselin
Původci : r. ClostridiumPůvodci : r. Clostridium
- proteolytické enzymy - endo a exopeptidasy - volné aminokyseliny vstupují do biosyntéz

8. Heterocyklických sloučenin /deriváty purinu, pyrimidinu../
Pů d i b í b Cl t idiPůvodci : anaerobní b., r. Clostridium...
- amoniak, CO2, - produkty kvašení pyrimidinů, kys.octová navíc u purinů a pyridinů



Fermentace prostřednictvím EMP dráhy - shrnutí u různých druhů bakterií 



RESPIRACE



ÍAEROBNÍ RESPIRACE

- oxidace organického substrátu molekulovým kyslíkem g ý y
- v cytoplazmatické membráně prokaryot
- přenos vodíku a elektronů prostřednictvím 
komplexního transportního 
řetězce až na kyslík, který 
se slučuje s H na vodu

- současně s přenosem H+ a e-

probíhá postupná oxidace organického 
substrátu (alkoholy, sacharidy, lipidy, 

hl dík l h id )uhlovodíky, polysacharidy, …)

- vyšší energetický výtěžek: 
C H O + 6 O 6 CO + 6 H O + 38 ATPC6H6O12 + 6 O2 6 CO2+ 6 H2O + 38 ATP



AEROBNÍ RESPIRACE



ÍAEROBNÍ RESPIRACE

1/ Úplná oxidace substrátup
- probíhá až do vytvoření CO2 – cyklické metabolické dráhy:

Krebsův cyklus (c. kyseliny citrónové) 
Azotobacter vinelandii, E. coli…

pentózový cyklus (ribulózofosfátová dráha)
fakultativní anaerobní b. - Enterobacter aerogenes, E. coli..

+ alternativní dráhy - oxidace lipidů, uhlovodíků, polysacharidů, 
heterocyklických sloučenin

2/ Neúplná oxidace substrátu
- po vytvoření určitého metabolitu zastavení oxidace substrátu (alkoholy a  
sacharidy) a hromadění meziproduktu (mastné kyseliny, ketony, org. kyseliny)

r. Acetobacter a Gluconobacter



Krebsův cyklus



Využití v potravinářstvíy p

- Kyselina benzoová



Využití v potravinářstvíy p

- Kyselina sorbová



ANAEROBNÍ RESPIRACEANAEROBNÍ  RESPIRACE

- oxidace organického substrátu přenosem H+ a e- na kyslík vázaný v molekule  
anorganické látkyanorganické látky

- soli kys. dusičné, sírové, oxid uhličitý
- pochody probíhají za přísně anaerobních podmínek
- přenos H+ a e- prostřednictvím cytochromreduktázy
- u chemoorganotrofních b. je org. substrát donorem H+ a e- i zdrojem C
- u chemolitotrofních b. - donor H+ a e- anorg. látky, ale zdroj uhlíku CO2

Procesy anaerobní respirace

1. redukce dusičnanů na dusitany1. redukce dusičnanů na dusitany
Escherichia, Shigella, Klebsiella, Staphylococcus, Mycobacterium

2. denitrifikace
3. redukce síranů /desulfurikace/

Desulfovibrio
4. redukce oxidu uhličitého /metanové kvašení/

Methanobacterium, Methanococcus, Methanosarcina



Chemolitotrofní bakterie
zástupci Bacteria, většina zástupců Archaea



Chemolitotrofní bakterie
Bioenergetika aerobních vodíkových bakterií 

Bakterie Ralstonia eutropha má 2 hydrogenasy: první vázaná na membránu se podílí na přenosu 
elektronů a druhá cytoplazmatická se podílí na tvorbě NADH pro Kalvinův cyklus. U jiných vodíkových 
bakterií chybí cytoplazmatická hydrogenasa a NADH se tvoří zpětným tokem e- z chinonu (Q) na NAD+



Chemolitotrofní bakterie
Oxidace amoniaku u 
nitrifikačních bakterií 

Oxidace nitritu u 
nitrifikačních bakterií 

Důležité enzymy:
amoniak monooxygenasa (AMO) nitrit oxidoreduktasa (NOR)amoniak monooxygenasa (AMO) nitrit oxidoreduktasa (NOR)
hydroxylamin oxidoreduktasa (HAO)

+ ubichinon (Q)



Chemolitotrofní bakterie
Oxidace síry a dalších sirných 
sloučenin u sirných bakterií 



Chemolitotrofní bakterie
Bioenergetika aerobních 
železitých bakterií 

Oxidace Fe2+ u anaerobních 
fototrofních železitých bakterií 



Fototrofní anaerobní bakterie vs aerobní cyanobakterieFototrofní anaerobní bakterie vs. aerobní cyanobakterie

Přehled průběhu fotosyntézy 

Oba typy fototrofů získávají energii ze světla (hv),
Zdrojem uhlíku je CO2
u aerobních fototrofů navíc světlo řídí i oxidaci vody na kyslík



Fototrofní bakterie
Struktura a absorpční spektra  
fotosyntetických pigmentů

Srovnání fotosyntetických pigmentů



Fototrofní bakterie
Struktury molekul všech známých typů bakteriochlorofyluy ý yp y



Fototrofní bakterie
St kt l k l ěkt ý h běž ý h k t idůStruktury molekul některých běžných karotenoidů 

anaerobních fototrofních bakterií

Karoteny XantofylyKaroteny Xantofyly



Fototrofní bakterie
Uspořádání  

světlosběrných komplexů (LH)
tvořených molekulami 

b k i hl f l / hl f lbakteriochlorofylu / chlorofylu a 
reakčního centra (RC) 
v membráně fototrofů:

a/ energie z fotonů zachycených 
molekulami LH je předávána do RC, 

kde začíná přenos elektronůkde začíná přenos elektronů 
transportním řetězcem. Molekuly 

pigmentů jsou v membráně ukotveny 
speciálními proteinyspeciálními proteiny.

b/ pozice fotosběrných komplexů 
u Phaeospirillum molischianum,u Phaeospirillum molischianum, 

zobrazená mikroskopií atomárních sil.
Tato purpurová bakterie má dva typy 

fotosběrných komplexů: LH2 předává ý p p
energii do LH1 a pak do RC.



Fototrofní bakterie

Chlorosom zelených sirných 
a nesirných bakterií

a/ elektronová mikrofotografie 
buňky Chlorobaculum tepidum, 

zelené sirné bakterie Šipkyzelené sirné bakterie. Šipky 
označují chlorosomy.

b/ model struktury chlorosomub/ model struktury chlorosomu 
(zelený), který je vázán 

na vnitřní stranu cytoplazmatické 
membrány pomocí proteinů (BP).e b á y po oc p ote ů ( )
Molekuly bakteriochlorofylů jsou 
uspořádány uvnitř trubicovitých 
struktur chlorosomu a předávají p j
energii do LH a následně do RC, 
které jsou součástí plazmatické 

membrány.



Fototrofní bakterie
Struktura reakčního centra (RC) purpurové nesirné bakterie

Uspořádání proteinových komplexů 
v membráně: světlosběrné komplexy (LH) 

t ř é l k l i b kt i hl f ltvořené molekulami bakteriochlorofylu, 
reakční centrum (RC) s bakteriofeofytinem 

(Bph). Světlem vytvořený protonový gradient 
je využíván k syntéze ATP (vpravo)je využíván k syntéze ATP (vpravo). 



Fototrofní bakterie
Purpurové nesirné b. Zelené sirné b.



Fototrofní bakterie
Odlišnosti fotosyntézy od rostlin a sinic:

Bakteriochlorofyl – absorpce 800-1000nm
Z-schéma: (pro srovnání) tok elektronů 
v aerobní fotosyntéze (např. sinice, řasy)

Chybí necyklická fotofosforylace u PS I
Donor elektronů: 

sirovodík
sirné soli
organické sloučeniny

Netvoří se kyslík!

!!!Sdružení světelné a temnostní fáze!!!



Nefotosyntetická fotofosforylacey y
Původ u zástupců Bacteria, široké rozšíření a zdokonalení procesů fotosyntézy 
během evoluce u bakterií, sinic, rostlin…

U skupiny Archaea nedošlo k rozšíření fotosyntézy, ale najdeme zástupce využívající 
fosforylaci řízenou světlem

U extrémních halofilů (některá archaea jsou schopna existovat až v 25% roztocích NaCl) 
- za normálních podmínek heterotrofní a aerobně respirující organismy - došlo v důsledku 
adaptace na vysokou koncentraci NaCl
(limituje přístupnost kyslíku v prostředí E t thi h d i h l hl i(limituje přístupnost kyslíku v prostředí
pro dýchání) k vytvoření „fialové membrány“ 
V membráně jsou ostrůvky pigmentu 
zachycujího fotony - bakteriorhodopsinu, 

Ectothiorhodospira halochloris

y j y p
který reakcí se světlem vytváří protonový 
gradient, umožňující syntézu ATP.

To je jediný případ nefotosyntetickéTo je jediný případ nefotosyntetické 
fotofosforylace v přírodě…



Ě ŠÍ Ř ÍBAKTERIE  A  VNĚJŠÍ   PROSTŘEDÍ

Účinek vnějších faktorů na bakteriální buňku:

MINIMÁLNÍ - vztah k začátku růstu a metabolismu /II fáze/MINIMÁLNÍ  vztah k začátku růstu a metabolismu /II.fáze/

OPTIMÁLNÍ - maximální rychlost růstu, aktivní metabolismus /III.fáze/

MAXIMÁLNÍ t í ži t í h j ů b ňk d í á í /V VI fá /MAXIMÁLNÍ - zastavení životních projevů buňky, odumírání /V., VI.fáze/

1. Lag fáze
2. Fáze zrychleného růstu 
3 Fáze logaritmická exponenciální3. Fáze logaritmická, exponenciální 
4. Fáze zpomaleného  růstu 
5. Fáze stacionární 
6. Fáze poklesu, zrychleného odumíráníp , y



BAKTERIE  A  VNĚJŠÍ   PROSTŘEDÍ

FAKTORY
- příznivé - urychlují růst, zvyšují metabolismus /živiny, stopové prvky, vitamíny…/
- nepříznivé - antibakteriální účinek

Antibakteriální účinek - působení podmínek prostředí 
f- sterilizace, dezinfekce

1/ b kt i t ti ký úči k1/ bakteriostatický účinek
•zastavení buň.růstu
•buňky se nedělí
•počet buněk se nezvyšuje•počet buněk se nezvyšuje

2/ baktericidní  účinek
•zastavení buň cyklu /růst dělení/•zastavení buň. cyklu /růst, dělení/
•ztráta životaschopnosti buněk
•logaritmická křivka odumírání b.



ANTIBAKTERIÁLNÍ  ÚČINEK

A. Charakter faktorů, intenzita - chemické a fyzikální
- chemické látky - intenzita x koncentrace

f ikál í f kt ě t l t ář í- fyzikální faktory - změna teploty, záření…

Antibiotika a chemoterapeutika – selektivní účinek

B. Délka působení a teplota - délka > škodlivý účinek
- doba x teplota

C. Povaha organismu - citlivost bakterií /druh,stav buňky/
Rychlost účinku - hustota buněk

- stáří b fáze b růstustáří b., fáze b. růstu…
Vegetativní formy - citlivé rané fáze b. růstu
Endospory, opouzdřené b. - rezistentní

D. Charakter prostředí - zesílení, oslabení účinku
Zesílení účinku - změny pH, zvýšená teplota….
Zeslabení účinku - viskózní prostředí, org.látky v prostředíp , g y p



MECHANISMUS ÚČINKU VNĚJŠÍCH FAKTORŮ NA BAKTERIE:

- poškození důležitých funkcí buňky
- činnost systémů se zastavuje - buňka hyne
- může i přežít - adaptuje se – fyziologické i genetické změnyj y g g y

Narušení životně důležitých systémů a funkcí buňky:

1. Poškození buněčné stěny
(změny propustnosti, elasticity, pevnosti, narušení zesíťování peptikoglykanu, 
polymerů - kys. teichoové, teikuronových…)

2. Narušení permeability cytoplazmatické membrány
(narušení fosfolipidové dvojvrstvy, pružnosti, nepropustnosti 

lá í látk ) š í ti ké b iépro vysoce polární látky) - porušení osmotické bariéry

3. Změna struktury cytoplazmy, antagonisté metabolismu

4. Inhibice enzymů (permeáz), DNA polymeráz

5 Zastavení biosyntézy proteinů NK5. Zastavení biosyntézy proteinů, NK
(navázání na podjednotky ribozomů, interference s enzymy)



FYZIKÁLNÍ FAKTORY

= sucho, teplota, tlak, ultrazvuk, povrchové napětí, záření

SUCHOSUCHO
- hydrofilní bakterie – volně přístupná voda
- xerofilní organismy (aktinomycety) - hygroskopická voda

Citlivé k nedostatku vody: gramnegativní koky, gonokoky, meningokokyy g g y, g y, g y
Odolné: mykobakterie – Mycobacterium tuberculosis, spory, cysty, buňky s kapsulou

TEPLOTA 
- minimální - zastavení životních projevů b.
- optimální - růst, množení b.
- maximální - lýza buněk

Letální účinek - denaturace bílkovin
- inaktivace enzymů

S hé t l lhké t l úči ější ( t ili )Suché teplo, vlhké teplo – účinnější (sterilizace)
Účinek teploty zvyšuje kyselé a alkalické prostředí
Účinek teploty snižují bílkoviny a polysacharidy
Nízké teploty bakteriostatický účinek lyofilizace vysušení a zmrazení ve vakuuNízké teploty – bakteriostatický účinek, lyofilizace - vysušení a zmrazení ve vakuu
Citlivé k nízké teplotě: meningokoky, gonokoky 



Ý

FYZIKÁLNÍ FAKTORY

OSMOTICKÝ  TLAK
Nad 20 kHz – zhoubný účinek

- nejcitlivější vláknité formy
é ě itli é t či k d l ější k k- méně citlivé tyčinky, odolnější koky

- vysoká odolnost u bakteriálních spor a acidorezistentních  bakterií
Plynová kavitace - tvorba bublinek plynu v cytoplazmě a mechanické poškození b. 

ZÁŘENÍ
Sluneční světlo – destruktivní účinek na bakterie oslabován pigmenty, sliz. obaly

U fototrofních b - zdrojem energieU fototrofních b.- zdrojem energie
Fotodynamický účinek světla, fotosenzibilizace – v přítomnosti barviv (metylénová modř…)   
se účinek slunečního záření zvyšuje

Ultrafialové záření – baktericidní účinek 265 nm, absorbováno NK a nukleoproteiny
Letální účinek UV paprsků

- absorpce pyrimidin.bázemi tyminem a cytozinem
- ionizace a excitace atomů – rozpad molekul

u tyminu diméry inhibující replikaci DNA- u tyminu – diméry inhibující replikaci DNA
Mutace – poškození genetického materiálu b., dědičné změny

X paprsky – penetrační schopnost – b. mutanty
Gama paprsky – letální, spory rezistentníGama paprsky letální, spory rezistentní
Korpuskulární záření – katodové paprsky (sterilizace ve zdravotnictví)



CHEMICKÉ FAKTORY

= pH, rH prostředí, dezinfekční látky, antibiotika a chemoterapeutika

H H 4 0 10 í h d t ů t ětši bpH – pH 4,0 – 10  mezní hodnoty pro růst většiny b.
pH 7,0 – 7,0 neutrální
pH 7,4 - 7,4 patogenní b.

acidofilní b. - Thiobacillus thiooxidans oxidují síru až na kys. sírovou i při pH 1

alkalifilní b urobakterie denitrifikační b proteolys balkalifilní b. - urobakterie, denitrifikační b., proteolys. b.     
- alkalické prostředí

Oxidoredukční potenciál (rH)Oxidoredukční potenciál (rH)

Redoxní potenciál – aerobní, anaerobní b. 
(úprava prostředí - snížení hodnoty- kys. thioglykolová, cystein…)(úprava prostředí snížení hodnoty kys. thioglykolová, cystein…)

Produkty metabolizmu ovlivňují redox potenciál a pH y j p p



CHEMICKÉ FAKTORY

Dezinfekční látky
= fenol a fenolické sloučeniny, alkoholy, halogeny, těžké kovy a jejich sloučeniny, 
oxidovadla barviva mýdla syntetické detergenty některé plynyoxidovadla, barviva, mýdla, syntetické detergenty, některé plyny

Fenol - působí baktericidně i bakteriostaticky
- účinek – poškození buněčné stěny a destrukce buňky
- působí na vegetativní b. bakterií, málo účinný na spory

Krezol, hexachlorofen - působí bakteriostaticky hlavně proti G-

- snížení povrch napětí poškození BS- snížení povrch. napětí – poškození BS

Alkohol (propylalkohol, butylalkohol, amylalkohol) - vysoce účinné
- účinek - vysoké koncentrace - dehydratace buňky



CHEMICKÉ FAKTORY

Halogeny - chlór, chlornany (chlorové vápno), chloraminy (A, B)
- účinek – baktericidní - volný Cl ve vodě tvoří kys. chlornou - rozkládá se na HCl a O2

Kyslík je silné oxidační činidlo narušuje b složkyKyslík je silné oxidační činidlo – narušuje b. složky

Jód, Jódová tinktura, Jodonal
- účinek - baktericidní, sporocidní
- inhibice bílkovin, enzymů, destrukce b. složek

Aldehydy - formaldehydAldehydy - formaldehyd

Amonné sloučeniny

Plyny - etylenoxid



CHEMICKÉ FAKTORY

Těžké kovy a jejich sloučeniny – stříbro, rtuť, měď, arzén

Stříbro - AgNO3, org. soli stříbra (mléčnan, citran…)
- oligodynamický účinek: inaktivace sulfhydroxylových skupin v enzymatických 

systémech, tvorba solí

Rtuť - sublimát (HgCl2) c_1:1000, inaktivace vegetativních b. i spor

Měď a její soli – baktericidní účinek, koagulace bílkovin, kovová Cu – oligodynamický účinek

Arzén - organické sloučeniny, salvarzán, neosalvarzán
- účinek : inaktivace sulfhydrylové skupiny tvorbou merkaptidů

Oxidačně působící látky: peroxid vodíku a hypermangan

H2O2 - v 3% koncentraci
Hypermangan - manganistan draselný

- účinek - oxidují sulfhydrylové a jiné funkční skupiny enzymů



CHEMICKÉ FAKTORY

Látky s antimikrobiální aktivitou

Antibiotika
= látky původně mikrobiálního původu používané= látky původně mikrobiálního původu používané 

k léčení infekčních chorob
- selektivní působení

Producenti:Producenti:
sekundární metabolity aktinomycet, bakterií, hub
ale i vyšší zelené rostliny = fytoncidy 

Chemoterapeutika
= látky syntetické

Účinek:Účinek:
- baktericidní
- bakteriostatický

Spektrum účinku:
úzké /působí na určitý bakteriální rod, druh/: viomycin
střední /na několik rodů, druhů/: penicilin, streptomycin, erytromycin…
široké /na G+ G- bakterie rickettsie chlamydie prvoky/: chloramfenikol /nepůsobí na houby/široké /na G+, G- bakterie, rickettsie, chlamydie, prvoky/: chloramfenikol /nepůsobí na houby/, 

tetracyklin, ampicilin, cefalosporiny…





CHEMICKÉ FAKTORY

Látky s antimikrobiální aktivitou
Rozdělení:

1) β– laktamy /β-laktamový kruh v molekule/ – peniciliny a cefalosporiny

Peniciliny
Penicilin G /přirozený/Penicilin G /přirozený/
- účinný na pyogenní koky, na anaerobní b. 
/mimo Bacteroides fragilus/, na Treponema pallium
a aktinomycety

Peniciliny rezistentní k β-laktamázám
- meticilin a oxacilin /působí na stafylokoky produkující penicilinázu/

Semisyntetické aminopeniciliny /druhé generace/
- ampicilin, amoxicilin, účinné na enterokoky, hemofily, listerie, G- tyčky /E.coli, 
Proteus mirabilis/, salmonely a shigelly; neúčinné na Pseudomonas aeruginosa

Carbenicilin a tikarcilin /peniciliny třetí generace/
- účinné na Pseudomonas aeruginosa i Proteus mirabilis

Azlocilin, mezlocilin a piperacilin /peniciliny čtvrté generace/
- účinné na pseudomonády, klebsiely, anaerobní Bacteroides fragilis



CHEMICKÉ FAKTORY

Látky s antimikrobiální aktivitou
1) β– laktamy – pokrač.

Cefalosporiny /β-laktamový kruh se šestičlenným dihydrotiazinovým cyklem/
různě široké spektrum účinnosti na G+ a G- b.

Cefalosporiny první generace
– cefalotin, cefazolin, cefalexin - úzké spektrum účinnosti
účinné na  stafylokoky, streptokoky, Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli, klebsiely

Cefalosporiny druhé generaceCefalosporiny druhé generace
- cefaklor, cefuroxim, cefoxitin - rozšířené spektrum účinnosti
účinné na hemofily, neisserie, E.coli, Protweus mirabilis, klebsiely.., enterobakterie, 
serratie…

Cefalosporiny třetí generace
– cefotaxim, cefriaxon, moxalaktam- rozšířené spektrum účinnosti 
- na G- bakterie většinu enterokoků a serratiína G bakterie, většinu enterokoků a serratií

Monolaktamy – aztreonam - účinný na G- aerobní bakterie

K b i iKarbaponemy - imipenem a meropenem 
- široké spektrum účinnosti i na Pseudomonas aeruginosa…



CHEMICKÉ FAKTORY

Látky s antimikrobiální aktivitou

2) Aminglukosidy

3) Makrolidy

- streptomycin - účinný na Mycobacterium tuberculosis
- gentamicin, tobramycin, netilmicin a amikacin – účinné na G+ i aerobní G- bakterie

3) Makrolidy
- účinné na G+ koky, korynebakteria, listerie, bacily 
- účinné na G- legionely, meningokoky, gonokoky, Helicobacter pylori, 

Campylobacter jejuni, Borrelia burgdorferi,

4) Linkosamidy
chlamydie, mycoplasmy…

- účinné na anaerobní b. /sporulující i nesporulující/, stafylokoky, streptokoky 

5) Glykopeptidy
- vankomycin, teicoplanin
- účinné na G+ koky /enterokoky, stafylokoky/

6) Tetracykliny
y y y y

- oxytetracyklin, chlorteracyklin, doxycyklin, minocyklin
širokospektrá bakteriostatická antibiotika- širokospektrá, bakteriostatická antibiotika

- účinné na G+ i G- bakterie, /brucely, rickettsie, chlamydie, mykoplasmata, aktinomycety/



CHEMICKÉ FAKTORY

Látky s antimikrobiální aktivitou

7) Polypeptidy

8) Chl f ik l Rif i i

- kolistin, polymyxin B
- účinné na Pseudomonas aeruginosa
- rezistentní vůči Proteus a Serratia

8) Chloramfenikol, Rifampicin

9) Fl hi l

- širokospektré, bakteriostatické antibiotikum
- účinnost na rickettsie, Salmonella typhi, hemofily…

9) Fluorochinolony
- ciprofloxacin, ofloxacin, pefloxacin, norfloxacin
- účinné na Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, hemofily, 

stafylokoky chlamydie mykoplasmata méně na streptokoky
10) Sulfonamidy

stafylokoky, chlamydie, mykoplasmata, méně na streptokoky

- sulfametoxazol, sulfonamid /trimetoprim
- účinné na G- tyčky /E coli Klebsiella pneumoniae/ Streptococcus pyogenes

11) Antimykotika

účinné na G tyčky /E.coli, Klebsiella pneumoniae/, Streptococcus pyogenes, 
Nocardia asteroides, Chlamydia pneumoniae, Toxoplasma gondii/

- amphotericin B, flucytosin a azoly - flukonazol, ketonazol a itrakonazolamphotericin B, flucytosin a azoly flukonazol, ketonazol a itrakonazol
- účinné na kandidy, aspergily, dermatofyty 





CHEMICKÉ FAKTORY

Látky s antimikrobiální aktivitou

Mechanismy účinku:

- narušení syntézy buněčné stěny 
(peptidoglykanu)
penicilin cefalosporiny bacitracin vankomycinpenicilin, cefalosporiny, bacitracin, vankomycin

- poškození funkce cytoplazmatické membrány
ppolymyxin – vazba na fosfolipidy prokaryotppolymyxin vazba na fosfolipidy prokaryot

- inhibice syntézy proteinů (ovlivňují ribozomy)
aminoglykosidy, erythromycin, tetracykliny, chloramfenikolaminoglykosidy, erythromycin, tetracykliny, chloramfenikol

- inhibice metabolismu
sulfosloučeniny - inhibice syntézy kyseliny listovéy y y y y
trimetoprim, pyrimetamin – inhibice reduktasy dihydrofolátu

- destrukce nukleových kyselin…
rifampin - inhibice syntézy mRNA - transkripce,

chinolony - replikace DNA



CHEMICKÉ FAKTORY

Látky s antimikrobiální aktivitou - testování

Diskový difúzní test
- papírové disky napuštěné  
antimikrobiálními látkami
- měření inhibiční zóny



CHEMICKÉ FAKTORY

Difúzní test
- papírové disky - Etest – papírové proužky



CHEMICKÉ FAKTORY

Látky s antimikrobiální aktivitou – diluční test na mikrotitračních destičkách

1/ Série koncentrací látky ve vhodném médiu + suspenze bakterií
2/ Inkubace a hodnocení:2/ Inkubace a hodnocení:

Minimální inhibiční koncentrace (MIC)
= nejnižší koncentrace látky, která zabrání viditelnému růstu mikroorganizmu
Minimální baktericidní koncentrace (MBC)
= nejnižší koncentrace látky, která usmrtí nejméně 99,9% buněk

(vzorek z koncentrace, ve které není pozorovatelný růst, přenesení do média bez antimikrobiální látky, kultivace a hodnocení,
zda zůstaly nějaké živé mikroorganismy)



CHEMICKÉ FAKTORY

Látky s antimikrobiální aktivitou – diluční test na mikrotitračních destičkách



Rezistence vůči antibiotikům

rezistence k antibiotikům.pdf

PŘIROZENĚ REZISTENTNÍ KMENY
- adaptovány k přežití
- počet se zvyšuje nadměrným užíváním AB
- nevymizí po používání antibiotika

NOVÉ REZISTENTNÍ KMENY
- přenos i mezi druhy
- u patogenních i nepatogenních b- u patogenních i nepatogenních b.
- pomalu mizí po ukončení používání AB



Rezistence k antibiotikům

Geny rezistence   - na chromozomu nebo plazmidech
- přenos:

1/ Spontánní mutace DNA
- bakteriální DNA může spontánně mutovat 
- např. rezistence Mycobacterium tuberculosis

2/ Konjugace
- přenos DNA z jiné bakterie
- např. penicilin-rezistentní kmeny kapavky

3/ Rezistence získaná z plazmidů - transformace
- přenos z bakterie do bakterie
- jediný plazmid může obsahovat geny rezistence vůči několika  
antibiotikům 
- např. v r. 1968 epidemie Shigella diarrhea - plazmid s geny 
rezistence vůči 4 antibiotikům (12.500 lidí zemřelo v Guatemale)

4/ Transpozomy
- „nabalování“ genů rezistence z prostředí
- princip sněhové koule
- I při selekci jediným AB
- multirezistentní kmeny 





Selekce rezistentních kmenůSelekce rezistentních kmenů



Rezistence k TET



Patogenní bakterie jsou proti dnes používaným antibiotikům stále odolnější. Mnohé žáby vytvářejí ve 
své kůži účinné látky, jimž se bakterie dosud bránit nedovedou. S tím, jak vzácné druhy žab vymírají, 
navždy ztrácíme potenciální zbraně proti neviditelným nepřátelům

O tom, že žabí kůže je bohatým zdrojem látek schopných zabíjet bakterie, viry a parazitické houby, 
se ví už dlouho. Dosud se však nedařilo vytvořit z nich žádné prakticky využitelné léky, protože žabí 
antibiotika jsou zpravidla pro lidské buňky toxické a enzymy v lidské krvi je preventivně rychle ničí.
Conlon s kolegy představil způsob jak tyto potíže překonat Lze upravit molekulární strukturuConlon s kolegy představil způsob, jak tyto potíže překonat. Lze upravit molekulární strukturu 
antibiotik tak, aby se snížila jejich toxicita a naopak zvýšila odolnost vůči rozkladným enzymům. 
Výsledkem je antibiotikum, které vydrží v krevním oběhu dostatečně dlouho, aby mohlo účinně 
působit proti infekcím, a zároveň neškodí lidskému organismu.
Tyto látky fungují jinak než stávající antibiotika a bakterie nevědí jak se proti nim bránit Conlon veTyto látky fungují jinak než stávající antibiotika a bakterie nevědí, jak se proti nim bránit. Conlon ve 
spolupráci s vědci z Japonska, Francie, Spojených států a dalších zemí hledá účinné látky v kůži 
více než šesti tisíc druhů žab. Zatím se jich podařilo izolovat asi dvě stě, teprve další výzkum však 
ukáže, zda jsou některé z nich skutečně využitelné v lékařské praxi. Conlon doufá, že do pěti let by 
se první z nich mohly dostat do stadia klinických zkoušekse první z nich mohly dostat do stadia klinických zkoušek.
Nejde o to antibiotika ve velkém "těžit" z žabí kůže. Stačí je jednou izolovat, určit jejich molekulární 

strukturu a pro další využití je syntetizovat v laboratoři.
Samy žáby paradoxně v současné době na různých místech světa decimuje houbová infekce, proti 
níž je jejich obranný systém bezmocný Další druhy doplácejí na lidské aktivityníž je jejich obranný systém bezmocný. Další druhy doplácejí na lidské aktivity.



Mozek švábů, sarančat a dalšího hmyzu představuje bohatý zdroj antibiotik. 

Vědci izolovali řadu chemikálií schopných zabít takové bakterie, jako je vůči antibiotikům odolný zlatý 
stafylokok (MRSA) či Escherichia coli.
Vědci vedení Simonem Leem z Nottinghamské univerzity doufají, že by se jejich zjištění mohlo stát novou 
účinnou zbraní, jež posílí tenčící se arzenál antibiotik používaných k léčbě vážných bakteriálních infekcí.
Výzkumníci objevili devět různých chemikálií v mozku sarančat a švábů. Všechny mají antimikrobiální 
účinky dost silné na to, aby zabily devadesát procent MRSA a zároveň neublížily lidským buňkám.
Švábi, kteří rozhodně patří mezi nejméně vítané návštěvníky i obyvatele domácností, jsou proslulí svou 
odolností a schopností přežívat i v tom nejznečištěnějším prostředí. Právě tato schopnost žít ve 
špinavém, infekčním prostředí může být podle Leeho umožněna tím, že švábí mozek obsahuje zmíněné 
chemikálie.
"Musejí mít nějaký druh obrany proti mikroorganismům. Myslíme si, že jejich nervový systém musí být 
neustále chráněný, protože pokud odumře nervový systém, hmyz uhyne," řekl BBC News.
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