
Mikrobiológia LS-2 
Fyziológia a metabolizmus 

baktérií 
►Metabolizmus 

► - katabolizmus a získavanie energie 

► - biosyntéza – proteosyntéza 

► - sekundárny metabolizmus - ATB produkcia 

►Rast a rozmnožovanie 

► - rastové požiadavky  terminológia 

► - rastová krivka 

►Využitie znalostí o rastových a nutričných 
požiadavkách pre diagnostiku 



►Ak chce prežiť, baktéria musí mať účinný 
systém na tvorbu a získavanie energie: 

►katabolické - degradačné reakcie                                      
- poskytuje základné jednotky pre anabolické 
reakcie                                                                                                   
- vytvára energiu - získava ju z oxidačno -
redukčných reakcií  organických  molekúl                                                                 
- je uvoľňovaná v podobe vysokoenergetických 
fosfátov a skladovaná ako ATP                                                                                         
na syntézu všetkých potrebných molekúl 

►anabolické - syntetické procesy 



►Celistvosť biochémie - mechanizmy získavania 
energie, syntézy a funkcie genetického kódu, 
metabolických dráh degradácie cukrov, tukov a 
bielkovín sú principiálne identické 

► Základné nutričné požiadavky - rovnaké u všetkých 
živých buniek 

► Špecifické rastové požiadavky - u prokaryotických 
buniek existuje veľká diverzita 

►Mimoriadne rastové faktory  - baktérie môžu využívať 
pripravené komponenty hostiteľského metabolizmu - 
metabolická adaptácia na jedného prirodzeného 
hostiteľa - adaptačná schopnosť baktérii, prežívanie 
na umelých médiách 



Rastové požiadavky baktérií 
► Zdroje enrgie, organického uhlíka, kovov (Fe), 

optimálna teplota, pH, prijateľnosť kyslíka  

► - filné, - trofné, - tolerantné 

►C                                                                                                              
- anorganický, CO2  - autotrofné (litotrofné)                                    
- organický – heterotrofné (organotrofné) 

►Teplota                                                                                        
- termofilné,                                                                               
- psychrofilné 

► pH   - obvykle vyžadujúce fyziologické neutrálne pH, 
niektoré baktérie môžu byť                                                                                                                   
- acidofilné,                                                                                                   
- alkalofilné 

 

 



 
 

►Požiadavka na dusík - enzymatická 
deaminácia aminokyselín na amoniak a 
kysleinu glutámovú -  kľúčová látka pre 
metabolizmus proteínov 

►Fosfor - dôležitý pre tvorbu ATP, 
nukleových kyselín a koenzýmov 

►Železo - súčasť cytochrómoxidázového 
systému, význam pre rast 

►Znalosti nutričných zvláštností baktérie 
umožňujú vytvoriť umelé kultivačné 
médium vhodné pre rast baktérie na 
umelých médiách 



Požiadavka na kyslík 
►Na rozdiel od živočíšnej bunky, nie všetky baktérie 

striktne vyžadujú prostredie s kyslíkom 

►Obligátne anaeróbne – vyžadujú prostredie bez 
kyslíka, kyslík je pre ne toxický – typ  metabolizmu je 
fermentácia - nedostatok niektorých enzýmov na 
rozklad a detoxikáciu, napr. peroxidu vodíka 

►Anaerobne aerotolerantné – anaeróbna respirácia 
(fermentácia), prežívanie aj za prítomnosti kyslíka 

►Obligátne aróbne – vyžadujú kyslík – typ metabolizmu  
oxidatívna fosforylácia (respirácia) 

► Fakultatívne anaeróbne– znášajú kyslík aj bezkyslíkaté 
prostredie – fermentácia a respirácia 

►Mikroaerofilné – vyžadujú znížený obsah kyslíka v 
prostredí. Normálny obsah kyslíka je pre ne toxický 

 

 



Nutričné faktory  
► Zdroje z prostredia predstavuú obvykle veľké molekuly, ktoré 

neprejdú plazmatickou membránou  

► Prvý krok metabolizmu baktérií prebieha extracelulárne 
hydrolýzou makromolekúl bakteriálnymi exoenzýmami 

► Hydrolyzované súčasti makromolekúl sú importované cez 
plazmatickú membránu a bakteriálnu stenu do cytoplazmy - 
transportné proteiny, poríny 

► Katabolické reakcie s pomocou endoenzýmov - získavanie  
energie, bazálnych molekúl - konverzia molekúl na 
medziprodukty - napr. kyselina pyrohroznová a C - potrebné na 
získavanie energie alebo pre 

► Anaboliké reakcie - biosyntéza - peptidoglykanu, 
lipopolysacharidu, nukleových kyselín, proteosyntéza…. 

 



Metabolizmus glukózy 
► Premena glukózy na kys.pyrohroznovú + energiu                                                                                                                

* za aeróbnych podmienok ATP,NADH--NAD-ATP   
(oxidatívna fofsforylácia -  respirácia )                                                                      
- ďalšia oxidácia na CO2  + energiu v cykle 
trikarboxylových kyselín s acetylCoA ako 
medziproduktom a miestom kríženia sa metabolických 
dráh (C odvodený z lipidov…)                                                  
* za anaeróbnych podmienok pyruvát je konvertovaný 
na množstvo konečných produktov (fermentácia), 
ktoré sa využívajú na identifikáciu biochemickú 
baktérií  

► -neexistuje ďalší krok = menší energetický zisk 

 

 



Rastová krivka  

► 1 lag fáza -  adaptačné obdobie, možný pokles žijúcich baktérií 

► 2 fáza zrýchleného rastu - prežívajúce bakteriálne bunky sa 
začínajú deliť 

► 3 exponenciálna fáza rastu - najrýchlejšie pomnožovanie 

► 4 stacionárna fáza - prostredie sa stáva nevhodným, počet 
nových buniek nahradí počet odumretých 

► 5 fáza poklesu -  počet odumretých buniek je vyšší jako počet 
živých 

► 6 exponenciálna fáza poklesu - maximálna rýchlosť 
odumierania, za časovú jednotku sa počet buniek zníži o 
polovicu 

► autosterilizácia 



Kinetika rastu 
►Baktérie sa delia binárnym delením zaškrtením - log 

funkcia v čase maximálneho rastu - exponenciálna 
fáza - kontinuálny rast za  optimálnych podmienok 

►Generačný čas in vitro:                                                                                                                                                                                                                                    
- 20 minút u Vibrio cholerae (z 1 bunky za 2 dni 
vznikne bunková hmota presahujúca 4000 krát hmotu 
zeme)                                                                                  
-14 hodín u  Mycobacterium tuberculosis,                                                   
- bunky cicavcov sa delia každých 8 hodín                                                                             
in vivo je generačný čas baktérií dlhší- sila  
hostiteľskej imunity a obmedzenie nutričných faktorov 



Stacionárna kultivácia 

►Kultivácia v laboratóriu:                                                               
- Limitovaný obsah nutričných faktorov                    
(presná výška agaru ) - stacionárna fáza - 
viditelné izolované kolónie rastú z CFU - 
kolóniu tvoriaca jednotka - tkanivo alebo 
biologický materiál, z ktorého vyrastie 1 
kolónia obsahujúca niekoľko tisíc baktérií 



Kvantitatívna kultivácia 
►Niekedy je nevyhnuté určiť presné množstvo 

životaschopných baktérií vo vzorke:                                  
(napr. v moči - signifikantná bakteriúria je 105 

živých baktérií v 1 ml moču)                                                                                            
- zriedením vzorky a rozočkovaním presného 
množstva na povrch agaru v platni a počítaním 
kolónií                                                                                        
- pripravením riedenia so zákalom porovnaným 
s  Mc Farlandovou stupnicou                                                                                                  
- meraním turbidie - extinkcie vzorky 



Kultivácia 
 ►Na identifikáciu patogéna je potrebné preniesť ho v 

biologickej vzorke z miesta infekcie na umelé médium 
a vytvoriť mu vyhovujúce prostredie 

►Čistá kultúra - kolónie jediného bakteriálneho druhu 
alebo typu sa  podrobia panelu testov na identifikáciu 
neznámej kolónie  

►Toto je možné u veľkej väčšiny baktérií a húb, ktoré 
rastú na umelých médiách a sú biochemicky aktívne 
= priamy dôkaz patogéna - vizualizácia 

►Kultivácia nie je možná u vírusov - nerastú na 
umelých médiách, vyžadujú živé systémy pre svoj 
rast. Identifikácia vyvolávateľa sa robí nepriamo na 
základe stanovenia protilátok 



Identifikácia neznámej kolónie 

►Mikroskopia natívneho preparátu (pohyb) alebo 
Gramom zafarbeného preparátu (morfológia, 
štruktúra b. steny) G+,G-,paličky, koky, špirály 

►Usporiadanie: napr. diplococcus, streptococcus 

►Detekcia púzdra (agglutinácia, Burri) 

► Schopnosť fermentácie substrátov - cukry, 
aminokyseliny- (biochemické vlastnosti) 

► Identifikácia enzýmov- (fyziológia baktérie) 
citlivosť na ATB, a lýzu bakteriofágom 

► požiadavky na kyslík 


