
MIKROORGANISMY  A  PROSTŘEDÍ

Mikrobiální ekologie

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

Ekologie lokality

osídlení mikroorganismy

vztahy k prostředí

Speciální ekologie

mikroorganismy v půdě, ovzduší, vodě

humánní, veterinární, fytopatologie

M.Sedlářová & J. Medková (KB PřF UP) 2010

http://commtechlab.msu.edu/sites/dlc-me/


MIKROORGANISMY  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 biocenózou

Ekosystém     - ekologický systém tvořený biocenózou a biotypem

Biom               - společenstvo živých organismů vyšší úrovně, osídlující 

velké území, ovlivňováno makroklimatem

Biosféra          - největší heterogenní systém živých organismů na Zemi
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Mikrobiální populace

soubor jedinců určitého druhu, v průběhu dlouhé doby zaujímající 
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
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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./ sacharóza
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
Kodominantní druhy – dva, více druhů
Průvodní druhy

Lokalita – není pevná hranice /b. v půdě, vodě, na kůži/
Specializovaná stanoviště – mikroflóra lidského těla, kůže, zažívací trakt, voda, půda/
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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 jiným
- změny fyz.-chem. vlastností prostředí /teplota, světlo, živiny../
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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 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-
brání růstu pův. populace/, acidorezistentní b.
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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, houby
Mg - řasy, protozoa, bakterie
Mb  - sinice, bakterie
B - řasy, bakterie

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

Limitující síly - brání přemnožení
a. fyzikální - vyčerpání živin
b. chemické - kumulace toxinů, pH…
c. biologické - parazitismus
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Bariéry kolonizace
Selektivní působení – brání vstupu mikroorganismů

Rezistence prostředí
- f. fyzikální - snížení počtu buněk
- f. chemické - snížení biomasy
- f. biologické - snížení aktivity populace

Prostředí                            bariéra

Pokožka                             mastné kyseliny
Plíce, žaludek                     sliznice
Dutina nosní                       lysozym
Krev                                    fagocyty, protilátky
Zažívací trakt                      sliznice
Tkáně ryb                            protaminy
Mléko                                  peroxidáza, aglutininy
Ovoce                                 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
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Rezistence prostředí

Lysozym
- enzym popsaný A. Flemingem v r. 1922

- v tělních tekutinách živočichů
- na sliznici nosní, ve slinách, slzách
- v 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.)
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Rezistence prostředí

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

Interferon - látky glykoproteinové povahy, tvořící 
se 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…

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

Půda - bariéra proti germinaci spor hub, bakterií…
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VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY

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 druhů
- detoxikace látek
- přeměna substrátu (využití pro jiný organismus)

Komenzalismus bakterie-bakterie
Nitrosomonas – produkuje NO2, což využívá Nitrobacter 
Syntrophobacter – produkuje H2, což využívá Methanospirillum 
Escherichia coli – fakultativně anaerobní, odčerpává kyslík, v okolí může růst

Bacteroides (využaduje striktně anaerobní prostředí)
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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 …
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Hmyz
Symbiotické kvasinky a bakterie ve střevě nebo jejich výrůstcích – např. syntéza AK
Mycetocyty (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, 

Streptococcus
Ve střevech Aeromonas, enterobakterie, Clostridium botulinum

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

VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY A ŽIVOČICHY

M.Sedlářová & J. Medková (KB PřF UP) 2010



Chobotnice
Photobacterium fischeri

Mořská háďátka na lávě – Alvinella pompejana
Na těle vláknité bakterie 
– tolerance k těžkým kovům (Cu, As, Cd)
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 hostitele

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

Selenomonas)

VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY A ŽIVOČICHY
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Kiwa hirsuta

- korýš podobný humru, délka 15 cm
- klepeta a nohy pokryté chlupy
- v hloubce kolem 2300 metrů 
- nalezen r. 2005 asi 1500 kilometrů od 
Velikonočního ostrova v jižním Pacifiku

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

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

Nový živočišný druh 
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VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY A ČLOVĚKEM

Mikroflóra - nepatogenní mikroorganismy, fyziologická rovnováha
zabraňuje osídlení patogeny

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

Eumikrobie - přirozená ekologická rovnováha bakteriálních druhů

Dysmikrobie - stav porušené fyziologické rovnováhy mezi různými druhy bakterií 
ve vztahu k hostiteli (většinou v souvislosti se střevní flórou)
např. dlouhodobá léčba antibiotiky – superinfekce
poruchy imunitního systému (AIDS)
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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
Microsporum
Trichophyton
Epidermophyton
Candida
Torulopsis
Sporotrichum schenckii
Histoplasma
Cryptococcus
ŽLUTĚ – PŘEVAŽUJÍCÍ DRUHY V NORMÁLNÍM OSÍDLENÍ

Fusarium oxysporum
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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
Actinomyces

Zuby
Streptococcus mutans, 
S. sanguis
nesporulující anaeroby

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

Oči
Antibakteriální látky – lysozym; slzy
Není přirozená mikroflóra
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VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY A ČLOVĚKEM

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

Mandle - ústa
Streptococcus pyogenes – spála
Corynebacterium diphtheriae – záškrt

Plíce - sterilní
Mycobacterium tuberculosis – TBC
Legionella pneumophila – legionářská nemoc
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VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY A ČLOVĚKEM

Trávicí ústrojí
Hltan
Neisseria meningitis – při oslabení meningitidy

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

Helicobacter pylori – G- anaerob
žlázky sliznice
chronické žaludeční vředy

Tenké střevo
Lactobacillus
Streptococcus
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VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY A ČLOVĚKEM

Tlusté střevo
Escherichia coli
Enterobacter aerogenes 
Bacteroides
Bifidobacterium
Fusobacterium
Clostridium
Peptostreptococcus
Eubacterium
Streptococcus
Shigella
Salmonella typhi, S. paratyphi
Lactobacillus
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VZTAHY MEZI MIKROORGANISMY A ČLOVĚKEM

Urogenitální 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
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