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Fyziológia mikroorganizmov I.

ZDROJE:

http://www.imuna.sk/download/45df5789-2010-03-16.pdf

http://www.google.sk/search?q=rast+bakt%C3%A9ri%C3%AD+v+tekutej+p%C3%B4de&hl=sk&client=firefox-830

 

 

Dôležitou súčasťou všeobecnej mikrobiológie je fyziológia mikroorganizmov. Študuje spôsoby výživy, 
získavanie energie, metabolizmus, rast a rozmnožovanie, pohyblivosť. Chemické zloženie mikroorganizmov 
nie je veľmi odlišné od chemického zloženia iných živých organizmov Z toho vyplýva, že mikroorganizmy 
potrebujú na zachovanie svojej existencie tie isté látky ako iné živé organizmy, pričom zloženie bakteriálnej 
bunky závisí aj od prostredia, v ktorom sa nachádza (chemického zloženia kultivačných pôd a 
fyzikálnochemických podmienok kultivácie). Mikroorganizmus sa líši od iných živých organizmov len tým, že 
všetky prejavy charakteristické a typické pre živé organizmy vykonáva len jedna bunka. 
 
 

Fyziológia baktérií.

• Fyziológia mikroorganizmov sleduje 
životné prejavy mikroorganizmov za 
prirodzených aj arteficiálnych 
podmienok. 

• Kultivácia je postup, pri ktorom sa 
zabezpečuje rozmnožovanie 
mikroorganizmov v laboratórnych 
podmienkach. 

• Cieľom kultivácie je izolácia a 
rozmnoženie mikroorganizmov zo 
vzorky biologického materiálu 
odobratého od pacienta so suspektnou 
bakteriálnou infekciou. 

 

 

 

  



Podmienky kultivácie
• výber optimálnej kultivačnej pôdy, ktorá vyhovuje nutričným požiadavkám 

mikroorganizmu, obsahuje všetky potrebné živiny, rastové faktory a pod.

• - optimálne pH - pre väčšinu medicínsky významných mikroorganizmov je to 
hodnota blízka pH vnútorného prostredia (7,2 -7,5)

• - optimálna teplota kultivácie medicínsky významných baktérií je 37 °C. Podľa 
teplotného optima sa vo všeobecnosti delia mikroorganizmy na mezofilné (25 –
37 °C), psychrofilné (10 - 20°C) a termofilné (40 - 55°C a viac), medicínsky 
významné baktérie sú mezofilné

• - dostatočná vlhkosť pôdy podmieňuje difúziu živných látok a metabolické 
procesy

• - dĺžka kultivácie – prevažná časť baktérií sa kultivuje 24 - 48 hod., výnimku 
tvoria napr. Helicobacter pylori a Campylobacter jejuni (5 - 7 dní), mykoplazmy 
(5 - 10 dní), Mycobacterium tuberculosis (6 -9 týždňov)

• - plynné prostredie- rozhodujúcu úlohu má parciálny tlak O 2 a CO2 v 
kultivačnom prostredí. Podľa požiadaviek na prítomnosť kyslíka delíme baktérie 
na aeróbne, mikroaerofilné, fakultatívne anaeróbne anaeróbne akapnofilné. 

 

Kultivácia baktérií z biologického materiálu  
Ide o postup, pri ktorom zabezpečujeme rast a rozmnožovanie baktérií v laboratórnych podmienkach. Cieľom 
v lekárskej mikrobiologickej diagnostike je zachytenie, izolácia a pomnoženie baktérií. Získanie čistej kultúry 
je podmienkou pre väčšinu diagnostických postupov. Pre úspešnú izoláciu a kultiváciu baktérií je dôležité, 
okrem dodržiavania podmienok sterility pri práci, splniť aj ďalšie podmienky.  
 

Kultivačné pôdy

• Podľa pôvodu sa delia na pôdy

• prirodzené (obsahujú iba zložky živočíšneho 
a rastlinného pôvodu), 

• syntetické (obsahujú iba chemicky definované 
zlúčeniny), 

• polosyntetické (obsahujú popri definovaných 
chemických látkach aj prirodzené zložky).

• Podľa konzistencie sa pôdy delia na: 

1) tekuté,
2) pevné (tuhé) - obsahujú agar v koncentrácii 
2,5 – 5% a 
3) polotuhé (agar v koncentrácii do 1%). 

 

Kultivačné pôdy podľa konzistencie:  
- Tekuté pôdy: slúžia ako pôdy rozmnožovacie. Baktérie v živnom bujóne vyrastajú vo forme blanky na 

povrchu pôdy (sporulujúce baktérie, Pseudomonas sp.) – aerofilné baktérie. Formou difúzneho zákalu 
(enterobaktérie) - hydrofilné baktérie a formou sedimentu (streptokoky) – hydrofóbne baktérie. Povrchová 
blana môže byť pevná alebo drobivá, sediment vločkovitý, zrnitý alebo homogénny. Často pozorujeme 
kombinácie jednotlivých foriem rastu. Príkladom je živný bujón, sladinka, peptónová voda.  

- Polotuhé (polotekuté): používajú sa na dôkaz niektorých vlastností, napr. kultivačný dôkaz pohyblivosti 
metódou podľa Hajna, v ktorej sa baktérie môžu pohybovať a rásť na väčšej ploche alebo u pôdy Gardovej 
na uvoľnenie niektorých antigénov pred aglutináciou (kolónie na tejto riedkej pôde rastú na väčšej ploche, 
čím sa baktérie v kolónii usporiadajú v tenšej vrstve, a tak antigény nie sú prekryté telom iných baktérií).  

- Tuhé pôdy: umožňujú rast baktérií v izolovaných kolóniách. Ich základ tvorí agar – morská riasa, ktorá sa 
povarením rozpúšťa a pri ochladení pod 42°C tuhne. Používa sa na prípravu tuhých pôd v 2- 5 % 
koncentrácii. Nie je zdrojom živín pre baktérie. Ako zdroj živín sa pridávajú rôzne látky, najčastejšie barania 
krv (krvný agar). 

 
 



Kultivačné pôdy
• Podľa zloženia a účelu sa pôdy delia na 

• základné (univerzálne) - na nich vyrastá väčšina baktérií, diagnostické – obsahujú 
vhodný indikátor, ktorý odhalí charakteristické metabolické alebo fyziologické 
vlastnosti vyšetrovaného mikroorganizmu (napr. schopnosť skvasovať niektoré cukry, 
tvorba hemolyzínov, tvorba H2S a pod.),

• selektívne – obsahujú látky (inhibičné faktory), ktoré cielene potlačujú rast určitých 
mikroorganizmov. Ako inhibičné faktory sa využívajú soli ťažkých kovov, 
antimikrobiálne liečivá, farbivá a pod.. 

• selektívne - diagnostické – obsahujú inhibítor rastu nežiaducich mikróbov aj 
indikátor, 

• obohatené – používajú sa pre nutrične náročné baktérie, do pôdy sa pridávajú 
bielkovinné extrakty, vitamíny, špeciálne peptóny, aminokyseliny a i. 

 

Univerzálna pôda na izoláciu a kultiváciu všetkých známych baktérií neexistuje. Kultivačné pôdy napodobňujú 
prirodzené prostredie baktérií, z ktorého boli izolované. Pôda musí vyhovovať nutričným požiadavkám 
baktérií (obohacujeme ju o potrebné živiny, rastové faktory, vitamíny, atď.). Pre medicínsky významné 
baktérie je potrebné vytvoriť prostredie podobné prostrediu vo vnútri organizmu (prítomnosť erytrocytov, 
zdroj uhlíka, fyziologickú teplotu). Najbežnejšou pôdou, ktorá vyhovuje väčšine baktérií vyvolávajúcich 
ochorenie človeka, je krvný agar.  
- Základné - Na týchto pôdach vyrastá väčšina medicínsky významných baktérií (mäso-peptónový bujón, 
krvný agar) a používajú sa na zachytenie väčšiny medicínsky významných baktérií z biologického materiálu.  
-Diagnostické  - Obsahujú indikátor, ktorý identifikuje charakteristické metabolické alebo fyziologické 
vlastnosti vyšetrovaného mikroorganizmu (skvasovanie cukrov, produkcia hemolyzínov). Indikátorom je 
obvykle chemická látka, ktoré mení farbu pri zmene pH (podobne ako lakmus, alebo fenolftaleín). Pri 
metabolizme cukrov je konečným štádiom alebo medziproduktom kyseliny, ktorá zmení pH pôdy, a preto aj 
pH. To znamená, že ak baktéria metabolizuje substrát (sacharid) prítomný v pôde, prejaví sa to zmenou farby 
pôdy.  
-Selektívne Obsahujú látky, ktoré cielene potláčajú rast určitých baktérií alebo celých skupín baktérií a 
hľadané diagnostikované baktérie sú rastovo zvýhodnené. Ako inhibičné faktory sa používajú napr. soli 
ťažkých kovov, antibiotiká, farbivá, atď.). Medzi kultivačnými pôdami nejestvujú ostré hranice. Niektoré pôdy 
môžu súčasne slúžiť ako základné a pre určité mikroorganizmy sú aj pôdami diagnostickými (streptokoky a 
krvný agar), iné spájajú selektivitu s diagnostickými vlastnosťami (Escherichia coli a Endova pôda). 
 

PEPTÓN PRE BAKTÉRIOLÓGIU 

(BACTERIOLOGICAL PEPTONE)

• Peptón pre bakteriológiu je produktom enzymatickej 
hydrolýzy bielkovín mäsa. 

• Obsahuje predovšetkým aminokyselinové stavebné 
jednotky v podobe peptidov a minerálne zložky.

Použitie

• Peptón pre bakteriológiu sa používa najčastejšie v 
koncentrácii 10 g/l na prípravu rôznych 
bakteriologických živných pôd. 

• Pre jeho dobré rastové vlastnosti a neprítomnosť 
inhibičných látok je vhodný, v spojení s ďalšími 
rastovými zložkami, na prípravu pôd určených na 
kultiváciu rastovo náročných mikroorganizmov.

 

 



ZÁKLAD PRE KRVNÝ AGAR 

• Základ pre krvný agar má slabo alkalickú reakciu. 

- mäsový extrakt, peptón, kyslý hydrolyzát kazeínu, škrob (zlepšuje 
rastové vlastnosti pôdy potláčaním toxických faktorov prípadne 
prítomných v médiu).

• Príklad použitia

a) Základ pre krvný agar sa všeobecne používa na prípravu selektívnych 
krvných agarov pridaním selektívnych inhibítorov (antibiotiká, 
chemoterapeutiká), ktoré potláčajú sprievodnú mikroflóru.

b) Základ pre krvný agar je vhodný na izoláciu hemofilov. Používa sa 
ako čokoládový agar so 7 % defibrinovanej konskej krvi a 2 kvapkami 
10 % saponínu. Sterilná konská krv sa pridáva pri 80 oC. Vhodné je 
tiež pôdu obohatiť chemicky definovaným suplementom. Inkubuje sa 
pri 37 oC zvyčajne 24 hodín.

 

ENDO AGAR

• Selektivita Endo agaru je vytvorená kombináciou 
siričitanu a bázického fuchsínu, ktoré potláčajú 
rast gram-pozitívnych mikroorganizmov.

• Koliformné baktérie skvasujúce laktózu tvoria 
ružovo-červené až silno červené vypuklé kolónie, 
v niektorých prípadoch so zlatým kovovým 
leskom. Rovnako sa sfarbuje médium okolo 
kolónií. 

• Mikroorganizmy, ktoré laktózu nefermentujú sú 
bezfarebné, dobre pozorovateľné oproti ružovému 
pozadiu pôdy.

 

DEZOXYCHOLÁT - CITRÁTOVÝ AGAR 

(DEOXYCHOLATE CITRATE AGAR)

• Je to tuhá, selektívna pôda, 

• izolácia patogénnych črevných enterobaktérií

• rozlišovanie Salmonell a Shigell.

• Selektivita je dosiahnutá pridaním dezoxycholanu sodného a 
citronanov, ktorý inhibuje grampozitívne baktérie 

• Enterobaktérie sú diferencované skvasovaním laktózy v pôde.

• Tvorba kyseliny je indikovaná neutrálnou červeňou, vznikom 
červeno sfarbených kolónií. 

• Niektoré kmene Salmonell a Protea (H2S pozitívne) tvoria na 
tejto pôde šedé až čierne stredy. 

• Rast E. coli je na tejto pôde čiastočne potlačený, ale niektoré 
vitálnejšie kmene môžu rásť ako sýtoružové až červené kolónie.

 

 

 

  



SABOURAUDOV AGAR S GLUKÓZOU 

(SABOURAUD DEXTROSE AGAR)

• Sabouraudov agar s 

glukózou je používaný na 

izoláciu a kultiváciu 

patogénnych a 

nepatogénnych plesní, 

kvasiniek a dermatofytov z 

klinického alebo 

neklinického materiálu. 

Inkubuje sa 5 dní pri 25 C až 

28 C.

 

Identifikácia – panel vhodných postupov:

Makroskopicky:

Morfológia kolónií a zmena okolia pôdy – hemolýza, pigment,

Mikroskopicky:

Gramovo farbenie,  Burriho preparát (prítomnosť púzdra), 

zoskupenie baktérií, natívny preparát (pohyblivosť), 

metachromatické granuly, spóry

Biochemické vlastnosti:                                                                  

fermentácia cukrov, utilizácia amínokyselín, identifikácia enzýmov, 

citlivosť na vonkajšie podmienky,                  

Typizácia:                                                                                                 

identifikácia antigénu aglutináciou protilátkami, serotypizácia, 

fagotypizácia,

Ostatné:

patogenita pre zvieratá, dôkaz nukleovej kyseliny
 

Hodnotenie rastu baktérií v tekutých 

kultivačných pôdach.

• V tekutých pôdach môžu mikroorganizmy rásť vo 

forme 

• zákalu (enterobaktérie), 

• blanky na povrchu pôdy (pseudomonády), 

• sedimentu (streptokoky). 

• Povrchová blanka môže byť pevná alebo drobivá, 

sediment vločkovitý, zrnitý alebo homogénny. 

 

  



Makroskopicky:

Morfológia kolónií

Veľkosť: priemer v mm                                                                     

Tvar                                                                                                           

bodovitý, cirkulárny vláknitý nepravidelný vretenovitý meňavkovitý

Vyvýšenie                                                                                               

plochý vyvýšený konvexný kopovitý v strede vyvýšený umbilikálny                                                              

Okraje                                                                                                             

hladké vlnité laločnaté orodované vláknité vlnovité                                                                          

Farba                                                                                                                  

Povrch: suchý, mukózny, zrnitý,  hladký                                                                                              

Hustota: priesvitné, priehľadné,                                                           

Konzistencia: maslová, viskózna, memranózna, hladká...
 

Na vhodných tuhých kultivačných médiách baktérie rastú vo forme kolónií. Kolónia je nahromadenie baktérií 
jedného typu, ktoré vznikli binárnym delením každej z baktérií v tzv. kolóniu tvoriacej jednotke (CFU – colony 
forming unite). CFU je obvykle mikroskopický kúsok tkaniva, hlienu, biologického materiálu, ktorý sa oddelili 
pri rozočkovaní z biologickej vzorky prenesenej na tuhú kultivačnú pôdu. Vyrastené kolónie môžeme 
posudzovať zrakom, môžeme použiť lupu, pre ich často charakteristický zápach (vôňu) použijeme čuch, 
bakteriologickou kľučkou môžeme posúdiť ich konzistenciu.  
Pri ich identifikácii si musíme všímať aj nasledovné chrakteristické prejavy rastu: veľkosť kolónií, tvar kolónií, 
okraje kolónií, povrch kolónií, farbu kolónií, vzťah vyrastených kolónií k erytrocytom v krvnom agare – alfa 
hemolýzu, beta hemolýzu a gama hemolýzu).  
 

Morfológia kolónií

 

 

 

  



Zmena okolia kolónie

Hemolýza:

Alfa – viridácia – čiastočné 

prejasnenie krvného agaru okolo 

kolónie so  zelenkavým zafarbením 

média. 

Beta – úplné prejasnenie krvného 

agaru okolo kolónie 

Gama – bez zmeny krvného agaru 

 

 

HSA

 

 

 

  



α hemolýza

 

TT

 

Mukózne kolónie Str. pneumoniae
• http://www.microbelibrary.org/

 

 

 

  



Str. pneumoniae

 

P. Mirabilis –Raussov fenomén

 

Aktívna pohyblivosť patrí k prejavom fyziologických vlastností niektorých mikroorganizmov. Pre diagnostické 
účely sa o pohyblivosti vyšetrovaného mikroorganizmu môžeme presvedčiť mikroskopickým a kultivačným 
dôkazom.  
Mikroskopický dôkaz  
Prípravou natívneho preparátu môžeme odlíšiť aktívny pohyb baktérií (pohyb pomocou bičíkov – pohyb 
všetkými smermi) od pohybu pasívneho – Brownovho molekulárneho pohybu ( pohyb bez bičíkov – pohyb 
jedným smerom ).  
Kultivačný dôkaz  
Na dôkaz používame napríklad metódu podľa Garda – Raussov fenomén u plazivých proteov (Proteus vulgaris 
a Proteus mirabilis).  
 
 

  



1. St. aureus, St. epidermidis na KA

 

Odlíšenie S.aureus a S.epidermidis - podľa makroskopického vzhľadu kolónií na krvnom agare. 
Stafylokoky dobre rastú na krvnom agare za aeróbnych (aj anaeróbnych) podmienok. Kolónie sú dobre 
viditeľné po 24 hodinách kultivácie. S. aureus vytvára obvykle vypuklé žlté kolónie (niekedy môžu byť šedo 
pigmentované) mazľavej konzistencie, obklopené širokou zónou β-hemolýzy. Hemolýza na krvnom agare 
vzniká ako dôsledok produkcie cytotoxínov, najmä alfa toxínu.  
S. epidermidis rastie vbielych kolóniách, bez viditeľnej hemolýzy. 
 

2. Str. pyogenes, Str. pneumoniae, Str. salivarius

 

Hemolýza na krvnom agare.  
 
 



3. M. catarrhalis,       Kl. Pneumoniae,            B. cereus     

S-fáza                 M-fáza                    R-fáza

 

Pri kultivácií rovnakého druhu baktérií môžeme posudzovať rôzne tvary kolónií – disociačné fázy. 
Rozoznávame tri základné disociačné fázy:  
M fáza (mukózna – mucous): Kolónie sú mukózne, hlienovité, pripomínajú kvapku oleja, Takto rastú 
opúzdrené virulentné baktérie.  
S – fáza ( hladká - smooth): Kolónie sú hladké, ostro ohraničené od okolia. Takto rastú baktérie, ktoré nemajú 
púzdro a majú zachovanú virulenciu.  
R- fáza ( drsná – rough ) : Kolónie majú povrch drsný, nepravidelné okraje, slabú virulenciu a sú takmer 
avirulentné .  
Počas optimálnych kultivačných podmienok baktérie vyrastajú v M alebo S fáze. V nepriaznivých 
podmienkach vyrastajú v disociačnej fáze R. 
 

4.   E. coli             Pseudomonas aeruginosa

 

 

 

  



5. ENDOVA pôda

E. coli       Shigella dysenteriae       Salmonella typhi    Proteus vulgaris

 

Endova pôdaje selektívna pôda pre enterobaktérie. Selektivita agaru je vytvorená kombináciou siričitanu a 
bázického fuchsínu, ktoré potláčajú rast grampozitívnych mikroorganizmov. Koliformné baktérie skvasujúce 
laktózu tvoria na Endovej pôde ružovo-červené až silno červené vypuklé kolónie, v niektorých prípadoch s 
kovovým leskom (E. coli). Rovnako sa sfarbuje médium okolo kolónií. Mikroorganizmy, ktoré laktózu 
nefermentujú sú bezfarebné, dobre pozorovateľné oproti ružovému pozadiu pôdy. 
 

DC agar

E. coli       Shigella dysenteriae       Salmonella typhi    Proteus vulgaris

 

Dezoxycholát-citrátový agar (DCA) slúži na izoláciu patogénnych črevných enterobaktérií avzájomné 
rozlišovanie salmonel a šigel. Selektivita je dosiahnutá pridaním dezoxycholanu sodného a citronanov, ktoré 
inhibujú rast grampozitívnych baktérií. Enterobaktérie sú diferencované na základe skvasovania laktózy v 
pôde. Tvorba kyseliny je indikovaná neutrálnou červeňou a vznikom červeno sfarbených kolónií. Niektoré 
kmene salmonel a proteusov (H2S pozitívne) tvoria na tejto pôde šedé až čierne stredy –pozitívna tvorba 
sírovodíka. Rast E. coli je na tejto pôde čiastočne potlačený.   
 
 

  



6. Candida albicans

 

Sabouraudov dextrózový agar je pôda na kultiváciu húb. Nízka hodnota pH (približne 5,6) vytvára priaznivé 
podmienky na rast húb, najmä dermatofytov a inhibuje rast kontaminujúcich baktérií v klinických vzorkách. 
Pridaním antimikrobiálnych látok sa zlepšuje množenie patogénnych húb zo vzoriek so silnou kontamináciou 
baktériami a saprofytickými hubami.  
 

Očkovanie do 

tekutej pôdy a na šikmý agar

   

Umiestnenie malej časti vzorky na okraj petriho misky s 

vhodným médiom (kultivácia 24 hodín)

Rozočkovanie sterilnou kľučkou  

*riedenie – jednotlivé baktérie sa množia na tom istom 

mieste  

*akumulujú a vytvárajú kolónie z jedinej baktérie 

z viacerých blízko seba ležiacich b. – koloniu tvoriace 

jednotky CFU –

* rozočkovanie jednej kolónie – získanie čistej kultúry

 

Očkovanie na kultivačnú pôdu

tampón

Bakteriologická kľučka

    

 

• Zdroje: 

• Kompaníková Jana, Elena Nováková, Martina Neuschlová: Mikrobiológia nielen pre medikov - 2. 

upravené a doplnené vydanie. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín 

:: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] , [cit. 26. 10. 2020]. Dostupný 

z WWW: https://portal.jfmed.uniba.sk//clanky.php?aid=398. ISSN 1337-7396.

• Nováková Elena, Jana Kompaníková, Martina Neuschlová, Anna Porubská: Lekárska mikrobiológia. 

Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej 

fakulty Univerzity Komenského [online] , [cit. 26. 10. 2020]. Dostupný z WWW: 

https://portal.jfmed.uniba.sk//clanky.php?aid=203. ISSN 1337-7396.
 

 

 



 


