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MIKROORGANISMY  A  PROSTŘEDÍ

Mikrobiální ekologieMikrobiální ekologie

mikroorganismus – prostředí
http://commtechlab msu edu/sites/dlc-me/http://commtechlab.msu.edu/sites/dlc-me/

Ekologie lokality

osídlení mikroorganismy

vztahy k prostředíy p

Speciální ekologiep g

mikroorganismy v půdě, ovzduší, vodě

humánní, veterinární, fytopatologiehumánní, veterinární, fytopatologie



MIKROORGANISMY A PROSTŘEDÍMIKROORGANISMY  A  PROSTŘEDÍ

Organismus   - jedinec daného druhu

Populace        - soubor jedinců jednoho druhu
- žijí na určitém místě

Biocenóza      - soubor populací všech druhů
- žijí v určitém biotopu

Biotop - prostor osídlený biocenózouBiotop             prostor osídlený biocenózou

Ekosystém     - ekologický systém tvořený biocenózou a biotypem

Biom - společenstvo živých organismů vyšší úrovně osídlujícíBiom               - společenstvo živých organismů vyšší úrovně, osídlující 

velké území, ovlivňováno makroklimatem

Biosféra - největší heterogenní systém živých organismů na ZemiBiosféra          - největší heterogenní systém živých organismů na Zemi



Mikrobiální populace

soubor jedinců určitého druhu, v průběhu dlouhé doby zaujímající j p y j j
daný prostor; mezi nimi panmixie, náhodná výměna genetické 
informace bez zjevných izolujících bariér

Rozmnožování  bakterií 
vegetativní – vznik jednoho klonu z jedné mateřské buňky
= geneticky homogenní populace  – klonová kultura

Vlastnosti populace

Velikost - četnost = počet jedinců v dané populaci
- biomasa = celková hmotnost



Mikrobiální společenstvo

různé druhy mikroorganismů
autochtonní druhy x allochtonní 

Typ prostředí – výskyt m. /parazit.m.,protozoa…/

Druhová rozmanitost > hustota populace > c živin /odp.voda, org./ sacharózap p p , g
Antibakteriální látky < hustota populace

S. monospecifická
- populace jednoho druhu /b.patogenní – onemocnění lidí, zvířat, rostlin/

S. heterogenní
- různé druhy populací /půda, voda…/

Složení společenstva:
Dominantní druh – populace větší hustoty než ostatní
K d i t í d h d í d hůKodominantní druhy – dva, více druhů
Průvodní druhy

L k lit í á h i /b ůdě dě kůži/Lokalita – není pevná hranice /b. v půdě, vodě, na kůži/
Specializovaná stanoviště – mikroflóra lidského těla, kůže, zažívací trakt, voda, půda/



SUKCESE A KLIMAX

Sukcese
vývoj společenstva pod vlivem podmínek vnějšího prostředí k rovnovážnému stavu

Sukcesní řada
původní biocenóza /kolonizace/ - konečná biocenóza – klimax

Klimax
největší diverzita, nejvyšší počet mezidruhových vztahů

Sukcese

1. Autogenní - změna ve složení primárního spol.
- změněné vlastnosti prostředí - činností celého společenstva

2 Allogenní - jeden typ společenstva nahrazen jiným2.  Allogenní jeden typ společenstva nahrazen jiným
- změny fyz.-chem. vlastností prostředí /teplota, světlo, živiny../



SUKCESE A KLIMAX

Faktory přispívající k sukcesi

1. Tvorba živin - živiny v prostředí /prim. spol./
- malý, nebo žádný zdroj C, dostatek anorg.látek
- tvorba  org. l. /fotolit.,chemolit.b./ - rozvoj dalších populací

2. Změny teploty a intenzity záření
- při allogenní sukcesi fotosynt. m., změny periodické 

3. Změna v koncentraci anorganických látek

4 Modifikace heterogenního substrátu4. Modifikace heterogenního substrátu
- primární společenstvo - rozklad na jednoduché látky 
- zdroj energie a C pro další populace

5. Autointoxikace
- metabolity produkované původní populací brání v růstu

/fermentace mléka laktobacily, streptokoky-vznik kyselin-/fermentace mléka laktobacily, streptokoky vznik kyselin
brání růstu pův. populace/, acidorezistentní b.



Výživa - závislost na zdroji živin /org.,anorg.l./
- závislost na  hostiteli

Požadavky na živiny: energie, C, CO2, O2, P, S, A a další látky

Esenciální prvky:
Na       - halofilní a mořské b., mikroskopické houby
Ca řasy bakterie houbyCa       - řasy, bakterie, houby
Mg - řasy, protozoa, bakterie
Mb  - sinice, bakterie
B řasy bakterieB - řasy, bakterie

Kolonizace - osídlení mikroorganismy
Primární m - osídlení tkáně /rostlin živočichů/Primární m. osídlení tkáně /rostlin, živočichů/
Optimální podmínky - rychlé množení - hustota populace - limitující četnost

Limitující síly - brání přemnoženíLimitující síly brání přemnožení
a. fyzikální - vyčerpání živin
b. chemické - kumulace toxinů, pH…
c. biologické - parazitismusg p



Bariéry kolonizace
Selektivní působení – brání vstupu mikroorganismů

R i t tř díRezistence prostředí
- f. fyzikální - snížení počtu buněk
- f. chemické - snížení biomasy
- f. biologické - snížení aktivity populacef. biologické snížení aktivity populace

Prostředí                            bariéra

P k žk t é k liPokožka                             mastné kyseliny
Plíce, žaludek                     sliznice
Dutina nosní                       lysozym
Krev fagocyty, protilátkyKrev                                    fagocyty, protilátky
Zažívací trakt                      sliznice
Tkáně ryb                            protaminy
Mléko                                  peroxidáza, aglutininy
O k tik l k liOvoce                                 kutikula, kyseliny
Rostlinné tkáně                   glykozidy, fenolické l.
Virem infikované tkáně        interferon

Mechanické bariéry - vnější kutikula                                                                          
- korová vrstva kořenů
- nepermeabilita kůže

Spec. mastné kyseliny - kůží vylučované nenasycené MK s dlouhým řetězcem 
(u pnemokokových infekcí) - ničí původce



Rezistence prostředí

Lysozym
- enzym popsaný A. Flemingem v r. 1922

- v tělních tekutinách živočichů
- na sliznici nosní, ve slinách, slzách
- v plicíchv plicích

- nespecifický antigenní faktor (struktura podrobně není známa), zajišťuje 
nespecifickou imunitu (narušena např. u AIDS)

- přímé působení na bakteriální buňku

- atakuje buněčnou stěnu hydrolýzou peptidoglykanu
(1,4-β-D-glykosidovou vazbu mezi N-acetylglukosaminem a N-acetylmuramovou k.)



Rezistence prostředí

Mléko - peroxidázy, aglutininy - brání kontaminaci 
/Streptococcus Salmonella//Streptococcus, Salmonella/

Interferon - látky glykoproteinové povahy, tvořící 
se po infekci virem/vlivem induktorů v okolí místase po infekci virem/vlivem induktorů v okolí místa 
infekce a navozující další rezistenci vůči tomuto viru

- v séru lidí - brání proti virům, bakteriím, 
rickettsiím, mykoplazmám…rickettsiím, mykoplazmám…

Rostliny - fenolické sloučeniny - kyselina 
chlorogenová, kávová, ferulová, kumarová, kys. g , , , , y
protokatechová, katechol…

Půda - bariéra proti germinaci spor hub, bakterií…



VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY

Symbióza - způsob soužití organismů (mikroorganismy rostliny živočichové )Symbióza - způsob  soužití organismů (mikroorganismy, rostliny, živočichové )
- vztah vhodný a prospěšný

ektosymbióza - mikroorg. na vnější straně BS hostitele (bakterie na povrchu 
rostlin, v tělních tekutinách živočichů)

endosymbióza - m. žijí v buňkách a tkáních hostitele (b. v hlízkách vikvovitých r.)

Neutralismus - organismy se navzájem neovlivňují (existence, živiny)

Mutualismus - soužití prospěšné pro všechny organismy 
- vzájemná výměna živin
- pozitivní výsledek pro oba (Lactobacillus plantarum – kyselina listová, 

Streptococcus faecalis - fenylalanin)

Komenzalismus - jeden organismus má prospěch, druhý není ovlivňován
- produkce látek podporující růst jiných druhůprodukce látek podporující růst jiných druhů
- detoxikace látek
- přeměna substrátu (využití pro jiný organismus)

Komenzalismus bakterie bakterieKomenzalismus bakterie-bakterie
Nitrosomonas – produkuje NO2, což využívá Nitrobacter 
Syntrophobacter – produkuje H2, což využívá Methanospirillum 
E h i hi li f k lt ti ě b í dč á á k lík k lí ůž ů tEscherichia coli – fakultativně anaerobní, odčerpává kyslík, v okolí může růst

Bacteroides (využaduje striktně anaerobní prostředí)



VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY

Soutěžení (kompetice) - boj o živiny
- boj o prostor

Parazitismus - jeden organismus žije na úkor jiného organismu
- poškození hostitele

Amenzalismus - metabolity jednoho organismu brzdí růst a rozmnožování jiného organismu
- spotřeba nezbytných živin
- tvorba toxických produktů (bakterie- antibiotika)

Predace - usmrcení a požírání jednoho druhu jiným, vztah lovec - kořist
- bakterie konzumovány druhy myxobakterií, myxomycet, prvoky …



VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY A ŽIVOČICHY

Hmyz
Symbiotické kvasinky a bakterie ve střevě nebo jejich výrůstcích – např. syntéza AK
Mycetocyty (specializované buňky ve kterých žijí endosymbionti roztroušeny po celémMycetocyty (specializované buňky, ve kterých žijí endosymbionti, roztroušeny po celém 

těle)
Mycetomy (zvláštní orgány, vytvářejí se z výrůstků střeva)

Pijavice
Aeromonas veronii – enterobakterie, pomáhá trávení krve

Sladkovodní ryby
Na kůži Pseudomonas, Aeromonas, Micrococcus, Bacillus, Corynebacterium, 

Streptococcusp
Ve střevech Aeromonas, enterobakterie, Clostridium botulinum

Mořské rybyMořské ryby
Podle prostředí, ve kterém žijí
Pseudomonas, Aeromonas, Moraxella, Acinetobacter, Flavobacterium, Vibrio
Střeva neobsahují enterobakterieStřeva neobsahují enterobakterie
Na svítících orgánech Photobacterium, Lucibacterium 



VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY A ŽIVOČICHY

Chobotnice
Photobacterium fischeri

Mořská háďátka na lávě – Alvinella pompejana
Na těle vláknité bakterie 
– tolerance k těžkým kovům (Cu, As, Cd)ý ( )
Rozdíl teplot - 80°C ocas, 22°C hlava

Mořští (trubicoví) červi z Galapágů – Riftia pachyptila
V trofozomech sulfurifikační b.- oxidace H2S, energie na redukci CO2 – do tkání hostiteleV trofozomech sulfurifikační b. oxidace H2S, energie na redukci CO2 do tkání hostitele

Bachor přežvýkavců
Striktně anaerobní bakterieStriktně anaerobní bakterie
V bachoru je štěpena celulosa celulasou symbiotických bakterií 
(Ruminococcus, Streptococcus, Bacteroides, Succinomonas)
Tvorba methanu (Methanobacterium) vodíku (Veilonella) a sirovodíku (DesulfotomaculumTvorba methanu (Methanobacterium), vodíku (Veilonella) a sirovodíku (Desulfotomaculum, 

Selenomonas)



Kiwa hirsuta

Nový živočišný druh 

Kiwa hirsuta

- korýš podobný humru, délka 15 cm
klepeta a nohy pokryté chlupy- klepeta a nohy pokryté chlupy

- v hloubce kolem 2300 metrů 
- nalezen r. 2005 asi 1500 kilometrů od 
Velikonočního ostrova v jižním PacifikuVelikonočního ostrova v jižním Pacifiku

- žije na dně u hydrotermálních 
průduchů kterými se ze země do mořeprůduchů, kterými se ze země do moře 
dostávají látky toxické pro řadu zvířat

- chlupatá klepeta obsahují řadu bakterií,chlupatá klepeta obsahují řadu bakterií, 
které detoxikují jedovaté minerály z vody 
a tím umožňují humrovi, aby mohl žít v 
okolí těchto průduchů -p
KOMENZALISMUS



VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY A ČLOVĚKEM

Mikroflóra - nepatogenní mikroorganismy, fyziologická rovnováha
abraň je osídlení patogenzabraňuje osídlení patogeny

Pro některé lidi jsou bakterie jediná kultura kterou mají“„Pro některé lidi jsou bakterie jediná kultura, kterou mají

Eumikrobie - přirozená ekologická rovnováha bakteriálních druhůEumikrobie - přirozená ekologická rovnováha bakteriálních druhů

Dysmikrobie - stav porušené fyziologické rovnováhy mezi různými druhy bakterií 
ve vztahu k hostiteli (většinou v souvislosti se střevní flórou)ve vztahu k hostiteli (většinou v souvislosti se střevní flórou)
např. dlouhodobá léčba antibiotiky – superinfekce
poruchy imunitního systému (AIDS)



VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY A ČLOVĚKEM

Kůže - pH 4-6
r. Micrococcus, Corynebacterium

Staphylococcus epidermidis, S.aureus
S. hominis

Propionibacterium acnes
– metabolizuje kožní maz na dráždivé mastné kyseliny

Mykózy 
Fusarium oxysporum
MicrosporumMicrosporum
Trichophyton
Epidermophyton
Candida

Fusarium oxysporum

Candida
Torulopsis
Sporotrichum schenckii
HistoplasmaHistoplasma
Cryptococcus
ŽLUTĚ – PŘEVAŽUJÍCÍ DRUHY V NORMÁLNÍM OSÍDLENÍ



VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY A ČLOVĚKEM

Hlava

Ústní dutina - pH 5,7-7,0
Antibakteriální látky - lysozym, laktopeptidasa
G+ koky: Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus salivarius, S. pneumoniae
G- koky: Neisseria, Veillonella, Lactobacillus, Corynebacterium, Spirillum, Leptotrichia
A tiActinomyces

Zuby
Streptococcus mutansStreptococcus mutans, 
S. sanguis
nesporulující anaeroby

Uši
Antibakteriální látky - maz
Zvukovody - nepatogenní Mycobacterium Corynebacterium StaphylococcusZvukovody nepatogenní Mycobacterium, Corynebacterium, Staphylococcus

Oči
Antibakteriální látky – lysozym; slzyAntibakteriální látky lysozym; slzy
Není přirozená mikroflóra



VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY A ČLOVĚKEM

Dýchací cesty
Horní cesty dýchací - Streptococcus, Staphylococcus, Micrococcus, Neisseria

Mandle - ústa
Streptococcus pyogenes – spálaStreptococcus pyogenes spála
Corynebacterium diphtheriae – záškrt

Plíce - sterilníPlíce sterilní
Mycobacterium tuberculosis – TBC
Legionella pneumophila – legionářská nemoc



VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY A ČLOVĚKEM

Trávicí ústrojí
Hltan
Neisseria meningitis při oslabení meningitidyNeisseria meningitis – při oslabení meningitidy

Žaludek 
Limitující faktory: kyselé prostředí (pH 2)Limitující faktory: kyselé prostředí (pH 2)
Lactobacillus
Streptococcus
Sarcina ventriculiSarcina ventriculi
kvasinky

Helicobacter pylori – G- anaerobpy
žlázky sliznice
chronické žaludeční vředy

Tenké střevo
Lactobacillus
Streptococcus



VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY A ČLOVĚKEM

Tlusté střevoTlusté střevo
Escherichia coli
Enterobacter aerogenes 
BacteroidesBacteroides
Bifidobacterium
Fusobacterium
ClostridiumClostridium
Peptostreptococcus
Eubacterium
Streptococcusp
Shigella
Salmonella typhi, S. paratyphi
Lactobacillus



VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY A ČLOVĚKEM

Urogenitální ústrojíUrogenitální ústrojí
Proteus

Actinomyces urogenitalis

Mycobacterium smegmatis

muži – G+ koky, Neisseria gonorrhoeae

ženy – vaginální flóra – mléčné bakterie, r. Lactobacillus, Bifidobacterium 
Corynebacterium, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus, kvasinky, 
Treponema pallidum, Trichomonas vaginalis



Asociace půdních MO s cévnatými rostlinami

Fylosféra 
Sphingomonas, Xantomonas

Rizosféra+rizoplan 
- růst stimulují Pseudomonas, Achromobacter
(auxiny, CK, gibereliny, glykolipidy)
- dusík fixují volně žijícídusík fixují volně žijící 
Azotobacter, Beijerinckia
- dusík fixují/hormony produkují
Azospirillum, Acetobacter – asociace s trop. trávami
- aktinorhiza (mutualistický vztah vláknitých bakterií, 
např. r. Frankia a kořenů host.r.)
- mykorhiza 



Asociace půdních MO s cévnatými rostlinamiAsociace půdních MO s cévnatými rostlinami

Uvnitř rostlin
Chemické signály – asociace velmi stará
Hlízkové bakterie vikvovitých rostlinHlízkové bakterie vikvovitých rostlin -
symbióza
Rhizobium
Allorhizobium
Azorhizobium
Bradyrhizobium
Mesorhizobium
SinorhizobiumSinorhizobium



Rody Rhizobium, Agrobacterium - čel. Rhizobiaceae



Hlízkové bakterieHlízkové bakterie
- vikvovité rostliny

a, root nodule of the lupin, nat. size. 
(From Woromv.)
b, longitudinal section through root andb, longitudinal section through root and 
nodule.
g, fibro-vascular bundle.
w, bacterial tissue. (After Woromv.), ( )
c, cell from bacterial tissues showing 
nucleus and protoplasm filled with 
bacteria.
d, bacteria from nodule of lupin, normal 
undegenerate form.
e and f, bacteroids from Vicia villosa
and Lupinus albus. (After Morck.)
(From Fischer's Vorlesungen über 
Bakterien.)

http://www.gutenberg.org/files/27479/27479-h/images/bacteriology_16.png



Rhizobium



Rhizobium

Rhizobium leguminosarum

Symbióza s vikvovitými r. – tvorba hlízek

Bakterie
- infekce rostlin hostitelského okruhu - bacA geng
- antioxidační enzymy
- plazmid pSym kódující 

nodulaci (nod, nol, noe)
N fixaci (nif fix)N2 fixaci (nif, fix)

Rostlina
- rozpoznávání, oxidační stres
- dediferenciace kortikálních b. kořene - nin gen
- peribakteroidní membrána, bakteroid
- symbiozóm – jedinci s nejvyšší fitness
- altriusmus rizosféry (Olivieri Frank)altriusmus rizosféry (Olivieri, Frank)
- ztráta pro genový pool



Rhizobium



Phaseolus vulgaris - Rhizobium etli
metylovanénemetylované

g
5´

Bakterie
30´

Bakterie

NOD faktory: 
lipochitin-oligosacharidy

Fce:
- depolarizace iontových kanálů koř.vlásků
- Ca2+ - signalizace 70´Ca signalizace 
- přestavba aktinového cytoskeletu

70

Cárdenas et al. (2003): MPMI 18: 326-334  



MECHANISMY SYMBIOTICKÝCH A PARAZITICKÝCH INTERAKCÍ JSOU PODOBNÉ

- v závislosti na podmínkách prostředí a fyziologickém stavu obou partnerů p p y g p
může dojít k přechodu ze symbiozy na patogenismus

Některé hlízkové bakterie tvoří hlízky, ale nefixují N2

Sója – Bradyrhizobium: rhizobitoxin (např. B. japonicum) - chlorózy



Agrobacterium

- G- nesporulující tyčky, 1-6 peritrichálních bičíků
- jednotlivě n. dvojice 

aerobně respirační m- aerobně respirační m.
- optimum t=25-28°C
- kolonie okrouhlé, vypouklé, hladké, nepigment. až světle béžové
- na sacharidových médiích extracel. polysach. sliz
- patogenní druhy – přes poranění do koř. krčků, kořenů, stonků
dvoudeložných, méně jednoděl. a nahosemenných r.

Agrobacterium tumefaciens



Agrobacterium

Transformace hostitelských buněk – hypertrofie, hyperplazie
Ri plazmid – indukce tvorby kořenů - A. rhizogenes
Ti plazmid indukce tvorby nádorů A tumefaciens A rubi A vitisTi plazmid – indukce tvorby nádorů - A. tumefaciens, A. rubi, A. vitis

Tumorogeneze = přírodní způsob genetického inženýrství
Ti kóduje enzymy měnící hladiny růstových regulátorů – nádor

Vazba bakterie na r. – r. obranné fenoly indukují Ti systém – onkogenní 
interakce iniciována inkorporací T-DNA fragmentů náhodně do jádra r. 

1 vznik nádoru1. vznik nádoru
2. syntéza opinů (kompetence s dalšími MO)

rostlina produkuje další látky podporující růst tumor působící bakterie



Agrobacterium tumefaciens

- acetosyringon

Mikrofilamenta interakce s proteiny A.t. VirD2 a VirE2 
asociované s NK A.t. přes importin-a 
ligace T-DNA do jádra - tumorogeneze

- auxiny, cytokininy





OpinyOpiny





Agrobacterium

Biotechnologieg
– na Ti plazmid 
(T DNA koduje
rostlinné hormony)
vazba jiných genůvazba jiných genů 
- rezistence
- bioluminiscence

Pro expresi genu 
v rostlině je nutnév rostlině je nutné 
použít r. promotor, 
vazebné místo ribozomu 
a stop signál



Bakteriální choroby rostliny

Určitý typ příznaků může být vyvolán MO z různých taxonomických skupiný yp p ý y ý ý p

Tj. druhy a patovary jednoho rodu bakterií působí choroby s různými symptomy



Xanthomonas campestris

- hniloba, skvrnitosti listů, (rakovina citrusů)



Pseudomonas syringae

hniloba
skvrnitosti listů
spála listůp
rakovina kmene
nádory



Erwinia amylovora Erwinia carotovora
spála růžovitých měkká hniloba, černá „noha“p ý

Erwinia carotovora + Serratia



Bakteriální choroby rostliny



Bakteriální infekce rostlin

PenetracePenetrace
mechanická -nepřímá:
- poranění
- přirozené otvory: p o e é o o y

stomata, lenticely, hydatody, nektária, listové jizvy, výrůstky postranních kořenů

R á á íRozpoznávání
Receptor – induktor/elicitor; kompatibilita x inkompatibilita

KolonizaceKolonizace
Lokální, systémová (interceluláry, xylém, plazmodesmy)

Vznik symptomů
Extracelulární enzymy (pektinolytické, celulázy, polysacharidy, hormony, toxiny)

Tvorba propagulí
CS mezibuněčné prostoryCS, mezibuněčné prostory
Dělení, aktinomycety-na konci n. rozpad vláken



Způsoby šíření bakterií

- reprodukčním materiálem
- živočišnými vektory
- vodouvodou
- vzduchem
- nářadím
- aktivní pohyb



Nukleačně aktivní bakterie
a mrazové poškození rostlin

Oktapeptid – hexagonální struktura – matrice
Nukleační proteiny:
Typ I – protein: od -5°Cyp p
Typ II – glykoprotein: -5° až -8°C
Typ III – lipoglykoprotein: -10°C

Pantoea agglomerans 2 krystalizační místaPantoea agglomerans – 2 krystalizační místa
saprofyt

Pseudomonas syringae – 4-6 nuklečních míst
patogen

Rostliny 
- nesnáší led v buňce
- různá citlivost k mezibuň. ledup g
- v dřev. č. ovocnanů endogenní nukleátory



Vliv vnějšího prostředí, šíření MOVliv vnějšího prostředí, šíření MO
Adaptace - schopnost rychlého přizpůsobení se aktuálním podmínkám prostředí

- změny biochemické (metabolismus, aktivita enzymů)
změny morfologie buněk- změny morfologie buněk

Rezistence
ResilienceResilience

Šíření MO:
Vzduchem

- nejvíce v zemědělsky obdělávaných oblastech, prašné prostředí (nosiče)
- málo v zimě (srážky), nad tajgou, nad mořem 
- kapénková infekce

V dVodou
- v ekosystému je významné 106 mikroorganismů/ml a více
- hlavně půdní MO, fakultativně anaerobní (tok O2 je 104x pomalejší než ve vzduchu)

Živočichyy
- kůže, gastro-intestální s., dýchací s.
- epidemie

Předměty
přímý kontakt nemocného s těmito objekty následný přenos- přímý kontakt nemocného s těmito objekty - následný přenos

- karanténa



Půdní mikrobiologiePůdní mikrobiologie

Půda

M.V. Beijerinck (1851–1931) - Holandsko, S.N. Winogradsky (1856–1953) - Rusko

- většina druhů bakterií, složení mikrobiálního společenstva ovlivňuje:
1/ přítomnost dostupných živin (splach z povrchu, dekompozice, syntéza metanu)
2/ ostatní faktory prostředí (t, vlhkost, složení půdního vzduchu, pH; struktura půdy)2/ ostatní faktory prostředí (t, vlhkost, složení půdního vzduchu, pH; struktura půdy)

Význam:
- koloběhy prvků (C, N, S, Fe, Mn)

i t k k ř tli ( kti hi fi N t ) ůd í h hlí t čl i- interakce s kořeny rostlin (aktinorhiza, fixace N2, patogeny), s půdním hmyzem, hlísty, členovci 
- podíl na alelopatickém působení rostlin (přeměna glykosidů v rizosféře na KCN, benzaldehydy)
- modifikace vnějšího prostředí činností MO (struktura a fyz.-ch. vlastnosti), tvorba humusu

S hloubkou klesá množství MO

Prescott, Harley, Klein (2005):
Microbiology

www.vscht.cz/uchop/udalosti/skriptap p
/sanace/Biol-San-Metody-I.ppt 



Pochází život z vesmíru? Důkaz?Pochází život z vesmíru? Důkaz? 

Půdní bakterie Microbispora přežila letPůdní bakterie Microbispora přežila let 
do vesmíru a pád raketoplánu Columbia

v boxu byla vystavena teplotám přes 175°C- v boxu byla vystavena teplotám přes 175 C 

- pochází život z vesmíru a dostaly se 
mikroorganismy na Zemi na asteroidu?mikroorganismy na Zemi na asteroidu? 

jiné tři bakterie zemřely



Terestrické mikroorganismyTerestrické mikroorganismy

Voda v půdě 

- půdní roztok (org./anorg. látky) – regulace procesů

Vodní film – sorpce na částicíchVodní film sorpce na částicích 

Vodou saturované vrstvy -anaerobní

Půd á ů h t á t ůd íh t kPůda má různou schopnost vázat z půdního roztoku 
různé složky

Půdní koloidní komplex – proteiny/enzymy, cukry…Půdní koloidní komplex proteiny/enzymy, cukry…

Půdní částice sorbují MO – větš. snížená aktivita 
buněk / jílovité složky zvyšují

Většina bakterií sorbovaných – voda+živiny v okolí



Terestrické mikroorganismyTerestrické mikroorganismy

Půdní atmosféra

Rozdílný obsah kyslíku (0,1 – 20%) - pro některé MO toxický

CO2 (0,1 – 15%)

Více vodních par

Amoniak
Methan
Sirovodík
Těkavé organické kyseliny a alkoholy



Mikroorganismy v půdě
Autochtonní

- přirozeně se vyskytující v půdě 
Pseudomomas, Agrobacterium, Arthrobacter, Corynebacterium, Mycobacterium, 
Streptomyces (-geosmin) Nocardia Cellulomonas (Thermoactinomyces)Streptomyces (-geosmin), Nocardia, Cellulomonas, (Thermoactinomyces) 
Verrucomicrobium, Pedomicrobium, Prosthecobacterium
Mucor, Penicilium, Fusarium, Verticillium, Trichoderma, Aspergillus

Zymogenní
- při přítomnosti vhodného substrátu
- velká metabolická aktivita = významný podíl na procesech mineralizace
Bacill s M cobacteri m některé dr h Pse domonas Fla obacteri m EnterobacterBacillus, Mycobacterium, některé druhy Pseudomonas, Flavobacterium, Enterobacter, 
Aeromonas
Rhizopus, Fusarium, Cephalosporium
Cyanobakterie  (Nostoc, Anabaena)y ( , )

Patogenní
Primární (půda přirozeným stanovištěm)

b kl t í tli l i čl ěk (Cl t idi é )- obvykle patogenní pro rostliny, ale i pro člověka (Clostridium – gangrény) 
(Pseudomonas, Xantomonas, Erwinia, Clavibacter, Agrobacterium) 
(Fusarium, Verticillium, Phytophthora) 
(Stachybotrys chartarum, Eurotium herbariorum, Aspergillus versicolor – v domech)(Stachybotrys chartarum, Eurotium herbariorum, Aspergillus versicolor v domech)

Sekundární patogeny - dostávají se do půdy sekundárně a přežívají v ní dlouhou dobu 
(Bacillus anthracis)



Mik i ůděMikroorganismy v půdě

- kultivováno jen cca 10% MO



Podíl mikroorganismů na geochemických přeměnách biosféry
Mineralizace

Přeměna organicky vázaného prvku na anorganickou formu
Imobilizace

Př ě i ký h ků i ké k lPřeměna anorganických prvků na organické komplexy
Oxidace
Redukce
Fixace nebo volatizaceFixace nebo volatizace

Přeměna plynné formy na neplynnou
Biogenní prvky podléhají cyklickým přeměnám

Mělké podpovrchové sedimenty
R í tě í l kt ý hRozmístění elektronových 
akceptorů v aerobním sedimentu

kyslík energeticky nejvýhodnější- kyslík energeticky nejvýhodnější 
- aerobní MO nejblíže povrchu



Koloběh uhlíku
Í Í

Fixace C
b í f t t ti jí í b

Fixace C
i i ř l é tli

ANAEROBNÍ AEROBNÍ

anaerobní fotosyntetizující b. sinice, řasy, zelené rostliny

CO2 Organická hmota CO2
A i (CH O)

RespiraceAn.respirace
fermentace

(CH2O)

H2
Metanogeneze

Metanogeneze
Methanobacterium Oxidace metanu

Methylomonas

Oxidace 
CO

CH4
Methylomonas 
Hyphomicrobium



Koloběh uhlíku
- uhlík tvoří hlavní podíl organické hmoty půdy
- rozklad komplikován vazbou sacharidů s jinými látkami (proteiny, lignin, tuky, vosky, 
pryskyřice, třísloviny)p ys y ce, s o y)
- část meziproduktů je využita jako zdroj E, část zabudována do buněk, část reaguje s 
minerálním podílem půdy

C l ló kl d b ě / b ěCelulóza - rozklad anaerobně / aerobně
- konečné produkty - kyselina mravenčí, octová, máselná, mléčná, ethanol, CO2 a vodík
- obligátně / fakultativně celulolytické MO
Myxococcus, Pseudomonas, Bacillus, Clostridium, Corynebacteriumy , , , , y

Pektin
- Štěpen na kys. galakturonovou, pentózy, hexózy, methanol a kys. octovou

b ě dál CO H O- aerobně dále na CO2 , H2O
Bacillus, Erwinia, Pseudomonas

Mucor, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium
- anaerobně - máselné kvašení

Clostridium

Tuky
aerobně: lipasy štěpí na glycerol + MK kt v buňce rozkládány na CO + H O- aerobně: lipasy štěpí na glycerol + MK, kt. v buňce rozkládány na CO2 + H2O 

Pseudomonas, Serratia, Bacillus, Aspergillus, Penicillium
- anaerobně redukce na uhlovodíky n. hromadění



Vznik ropy plynu uhlífyz ch termální biotické faktory Vznik ropy, plynu, uhlí- fyz., ch., termální, biotické faktory 
- MO v t 60-90°C: 

Thermotoga
ThermobacterThermobacter
Thermococcus

- uhlovodíky migrují vrstvami
- akumulace v porézních vrstváchakumulace v porézních vrstvách

Produkce a využití metanuProdukce a využití metanu

- na horkých místech, v termitištích
kř á t iště- zamokřená stanoviště

- anaerobní zóny rhizosféry vodních r.



Koloběh dusíku
Nitrifikace 

ANAEROBNÍ
AEROBNÍ

Asimilace
NO3

- (nitratace)
Nitrobacter 
Nitrococcus

Imobilizace
Denitrifikace 
Pseudomonas 
d it ifidenitrificans

N2Organický N
N2 fixace
Azotobacter

NO2
-

DenitrifikaceAzotobacter
Clostridium
fotos. bakterie

Denitrifikace
Desulfovibrio
Clostridium
anaerobní 

NH4
+Disimilace 

Nitrifikace 
(nitritace)

respirace

4
Mineralizace

(nitritace)
Nitrosomonas 
Nitrosococcus



Koloběh dusíku

- největším zásobníkem dusíku atmosférický vzduch (78% objemu)

- dusík je stavební součástí bílkovin (biogenní prvek)
ři kl d t i ů l ě í ipři rozkladu proteinů - uvolnění energie

- biologická vazba vzdušného N:
bakterie (rody Azotobacter Beijerinckia aerobněbakterie (rody Azotobacter, Beijerinckia – aerobně

Clostridium - anaerobně)
sinice (např. rod Anabaena)
aktinomycety (rod Frankia)aktinomycety (rod Frankia)

- úbytek dusíku ztrátami do hlubokých usazenin oceánů 
vyrovnáván N vystupujícím ze sopečných plynůvyrovnáván N vystupujícím ze sopečných plynů



Globální uvolňování N do prostředí z fosilních paliv
j šší bl tí j ý h/ i tý h tátů- nejvyšší z oblastí rozvojových/vysoce rozvinutých států



Koloběh síry

Redukce síranu SO4
2-

Oxidace síry
Thiobacillus 
Chlorobium 

R d k í

4

SO3
2-

ChromatiumASIMILACE

Redukce síranu
Desulfovibrio Alteromonas

Clostridium 
DesulfovibrioDISIMILACE

Elementární SOrganická S
R d k í

Desulfovibrio
Desulfotomaculum

DISIMILACE

Oxidace síry
AE 

Thiobacillus

Redukce síry
Desulfuromonas
sinice

H SMineralizace

Thiobacillus
Beggiatoa
Thiothrix
AN H2SMineralizace

saprofytické b.
Chlorobium 
Chromatium



Mikroorganismy v různých typech půd

Kolonizace geol. materiálu, tvorba půdy
- zdroje P
- zdroj C, N – import fyz. nebo biol. procesy
Pionýrské organismy – cyanobakterie

Faktory vzniku půdních systémů: 
klima, mateřská hornina, rostliny, topografie, mikroorganismy

Tropické půdy – rychlá dekompozice, málo živin v půdě, mělké kořeny r.
hlavní zásoba živin v rostlinné biomase 
zemědělství kácení+pálení vegetace degradace půdzemědělství – kácení+pálení vegetace, degradace půd

Temperátní lesy – vlhčí půda, málo O2, v zimě vlhko ale zima, v létě sucho
h dě í k lý h d ktů b Al F l á í ži ihromadění kyselých produktů, vazba Al, Fe, vyplavování živin

Temperátní stepi – dekompozice/primární produkce, akumulace humusu, 
hluboká penetrace kořenů, intenzivní zemědělství





Mikroorganismy v různých typech půd

Slatiny – akumulace humusu díky nízké mikrobiální degradaci, tvorba 
rašeliny, nedostatek kyslíku, vysušování – rozklad celulózy

Chladné oblasti – omezení dekompozice i růstu r., permafrost 
imobilizace 11%C 95% org živinimobilizace 11%C, 95% org. živin

Pouště – p. krustaPouště p. krusta 
cyanobakterie 
a komenzální b. 
(Anabaena, Microleucus, ( , ,
Nostoc, Scytonema)

Hypertermální půdy – geol. aktivní, těžba  
Chemolitotrofní: Thermoplasma
chemoorganotrofní: aer- Thermomicrobium, Thermoleophilum, 

anaer- Thermosipho, Thermotoga



Odstraňování ekologické zátěže (půda voda kaly)Odstraňování ekologické zátěže (půda, voda, kaly)

- kontaminace pocházející z antropogenní činnosti

ex-situ
- po vytěžení pevných 
materiálů nebo vyčerpání 
podzemní vody p y
a přemístění 
z kontaminované 
lokalitylokality 

in-situ
- na místě bez těžby- na místě bez těžby 
pevných materiálů, 
bez čerpání podzemní 
vodyvody



Bioremediace in-situBioremediace in-situ

- využití autochtonních mikroorganismů k transformaci, y g ,
rozkladu nebo imobilizaci polutantu v saturované zóně

- odstranění nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí



Bioremediace ex-situ



Optimalizace podmínek biodegradace

Přidávání kyslíku a jiných plynů
- bioventing (dodávání kyslíku přímo in situ do nesaturované zóny)
- "air sparging" - tlakové vhánění kyslíku do saturační zónyair sparging  tlakové vhánění kyslíku do saturační zóny
- dodávka methanu (degradace chlorovaných látek)

Dodávka živinDodávka živin
- optimalizace poměru C:N:P na hodnotu cca 100:10:1

Stimulace anaerobních degradacíg
- pomalejší, ale rozklad i těžko degradovatelných látek
- dodávka alternativních terminálních akceptorů elektronů: 

dusičnany, sírany, Fe3+, CO2

Dodávka surfaktantů
- snížení povrchového napětí, zvýšení biodostupnosti kontaminantů

Dodávka mikroorganismů
- introdukované organismy - bioaugmentace

ti ké i ž ý t í ěl t ř é ik i h é- genetické inženýrství, uměle vytvořené mikroorganismy schopné vysoce 
efektivních biodegradací (nízká životnost v přírodních ekosystémech)



Fytoremediace

• využívá zelené rostliny k fixaci, akumulaci a rozkladu 
nebezpečných kontaminantů, tj. k jejich odstranění ze životního

y

nebezpečných kontaminantů, tj. k jejich odstranění ze životního 
prostředí

• čištění půdy, sedimentů a vody
ů ů• extrakce toxických kovů, včetně radioaktivních izotopů, 

odstranění některých organických látek zelenými rostlinami 
• nutná biologická přístupnost kontaminantů z vody a půdy donutná biologická přístupnost kontaminantů z vody a půdy do 

rostliny - dáno rozpustností látky, typem půdy a stářím kontaminace 
• Výhody

íž í ákl dů ři d k i č í h h- snížení nákladů při dekontaminačních procesech 
- šetrný přístup k prostředí

• dle charakteru znečištěného prostředí kontaminantu a jehodle charakteru znečištěného prostředí, kontaminantu a jeho 
koncentraci dělení na: 

- fytostabilizační technologie 
- fytodekontaminační technologie



Fytoremediace
Fytodegradace
Rhizodegradace

- zvýšení množství půdních MO díky kořenovému systému rostliný p y y
- stimulace aktivity MO - enzymové odbourávání polutantů
- kořeny vylučují do půdy cukry, AK - zdroj E pro půdní bakterie
- mykorhizní houby - unikátní metabolické dráhyy y y

Využití - biodegradovatelné organické látky:
BTEX - benzen, toluen, ethylbenzen 

a celkový xylen
TPH - ropné uhlovodíky
PAHs - polycyklické aromatické 

íuhlovodíky
PCBs - polychlorované bifenyly
organofosfátové pesticidy

Fytostabilizace
Fytoakumulace
Rhizofiltrace
Fytovolatilizace



Fytoremediace
Oblasti kontaminované určitým typem (an)organických látek vyžadují 
specifický typ rostlin a větší počet rostlin ve skupině

y

vojtěška setá (Medicago sativa)
h t fi t d íkschopnost fixovat dusík 

kořeny zasahující do vhodné hloubky

stromy z čeledi Salicaceae (topoly a vrby)stromy z čeledi Salicaceae (topoly a vrby)
odolnost, rychlý růst

vodní mor kanadský (Elodea canadensis) ý ( )
čištění vod



Fytodegradace

• uvolňované exudáty rostlin 
obsahují enzymy a zdroj C pro MOobsahují enzymy a zdroj C pro MO 
- podporují biochemickou 
transformaci látek v půdě

• enzymatické systémy:enzymatické systémy:
dehalogenasy
reduktasy org. sloučenin
peroxidasyperoxidasy
nitrilázy

• anaerobní reakce:   
denitrifikace, dehalogenace, 
redukce sulfátů, fermentace, 
methanogeneze
vnesení OH, nebo H z H2O, 2H, O2 
uvolnění anorganického iontu -
NH2, NO2, Cl, SO3, SO42, 2, , 3, 4
odstranění H2O, 2H, HX 



Fytovolatizace

• založena na schopnosti některých mikroorganismů enzymaticky redukovat 
rtuťnaté ionty na kovovou rtuť, která se vypařuje do okolí 

• gen kódující reduktasu rtuti - vnesen do genomu rostlin
huseníček rolní (Arabidopsis thaliana)
liliovník tulipánokvětý (Lyriodendron tulipifera)p ý ( y p )

• zvýšení odolnosti rostlin vůči koncentraci Hg2+ iontů v pletivech 
• převedení větší části rtuti ve formě Hg0 do ovzduší





Bakterie v bioremediaciBakterie v bioremediaci

Bi t f
Pseudomonas sp.

Biotransformace
Biodegradace

Acinetobacter sp.

Micrococcus sp.
Mineralizace 

Rhodococcus sp.

Ralstonia metallidurans

D i di dDeinococcus radiodurans

Accumulibacter phosphatis 

Sphingomonas aromaticivoransSphingomonas aromaticivorans



BiodegradaceBiodegradace

• AEROBNÍ 
alifatické a aromatické uhlovodíky
některé chlorované etyleny
f lfenoly

• ANAEROBNÍ 
pentachlorfenol
t t hl th ltetrachlorethylen
aromatické uhlovodíky
organické kyselinyorganické kyseliny
nitroaromatické sloučeniny – TNT, RDX, HRX



Biodegradace



Houby v bioremediaci
- dřevokazné houby (Polyporales, Aphyllophorales)
- exoenzymy – peroxidasy, polyfenoloxidasy 
biodegradace polymerů na bázi ligninu, celulózy

bílá hniloba
rezavohnědá hniloba
(mokrá hniloba)

! Problémy!
kolonizace půdy
kvanta spor 
dead-end produkty



Faktory limitující bioremediaci půdyy j p y

• Dostupnost molekul polutantu pro mikroorganismy 
sorpce

t trozpustnost
• Transport do buňky 
• Enzymatická výbava mikroorganismů• Enzymatická výbava mikroorganismů
• Tvorba toxických metabolitů
• Inhibiční podmínky prostředíInhibiční podmínky prostředí 

toxicita polutantů, pH, teplota, vlhkost
nedostatek finálních akceptorů elektronů
nedostupnost makro a mikroelementů..

• Neschopnost odbourávat společně strukturně podobné 
polutanty (např toluen a chlorbenzen)polutanty  (např. toluen a chlorbenzen)



Faktory limitující bioremediaci půdyy j p y



www zdrojej

http://www.recetox.muni.cz/sources/prednasky/entech/entech-12-
biologicke-remediace.pdf

http://www.ueb.cas.cz/Laboratory%20of%20Plant%20Biotechnologies/fyt
di dforemediace.pdf

http://www.vscht.cz/uchop/udalosti/skripta/sanace/Biol-San-Metody-I.ppt

http://biomikro.vscht.cz/trp/documents/mackova/mackova.pdf
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